
Referat

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget 

Torsdag 26. september 2019 kl. 17 

KFUM-Slotsgruppen, Roskildevej 42 D

Tilstede: Brian Holm (formand), Nikolaj Bøgh, Helle Sjelle, Gunvor Wibroe, Kåre Emtoft, John 
Kalo, Ole Thøger, Michael Christiansen, Keld Jørgensen, Ditte Wachs (suppleant for Tina Carøe 
Rosenkilde), Steen Endersen og Søren Burchall.

Afbud: Alexandra Dessoy, Balder Mørk Andersen, Peter Hollbaum-Hansen og Tina Carøe Ro-
senkilde.
Fraværende: Daniel Panduro.

Forvaltningen: Camilla Jarltoft, John Månson og Vibeke Foltmann (referent).

Ad 1. Godkendelse af referat.
Referatet af FOU-mødet den 6. juni 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2. Meddelelser.

1. Folkeoplysningsudvalget videresendte på det sidste møde reviderede lokaleudlånsregler til 
politisk behandling. Kommunalbestyrelsen tiltrådte det reviderede regelsæt på sit møde 26. 
august.

2. Der blev orienteret om køreplanen for godkendelse af Budget 2020.
 Den 24. september - budgetmaterialet er offentliggjort
 Den 4. oktober – sidste frist for indgivelse af høringsvar til budgetmaterialet
 Den 7. oktober – 1. behandling af budget 2020
 Den 11. - 12. oktober - budgetkonference for Kommunalbestyrelsen
 Den 4. november – endelig vedtagelse af budget 2020 i Kommunalbestyrelsen

3. Den 16. august blev der indviet 6 omlagte kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej. De omlagte 
baner skulle gerne medvirke til at nedbringe ventelisterne til fodboldklubberne.

4. Den 3. september blev skater-anlægget X-hall i Bispeengens nordre tunnelrør indviet. Det 
indfrier en mangeårigt ønske om en sådan facilitet på Frederiksberg.

5. Den 12. september blev motionspladsen ved CBS (Kilen) indviet. Mange forskellige bruger-
grupper har allerede taget anlægget til sig.
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Ad 3. Orientering om Bevæg Dig for Livet.
Orienteringen blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer.

Ad 4. Orientering om administrativt afslag på godkendelse af forening.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad 5. Ansøgninger til FOU-puljen.

 Udvalget godkendte, at Den lille Musikaftenskole bevilges 6.850 kr. som kompensation for 
det tilskud, aftenskolen ville have oppebåret, dersom den var indgået i den ordinære tilskud-
sfordeling i december 2018.

 Udvalget fastholdte, at der skal afsættes 100.000 kr. til kurser, der målretter sig tiltag, der 
kan bidrage til at fastholde de 13 - 15 årige i foreningslivet som trænere for yngre medlems-
grupper. Det blev aftalt, at FIU og Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationerne kom-
mer med input forud for næste møde, så forvaltningen kan kvalificere kriterierne for at kun-
ne modtage tilskud fra denne pulje. Dette således, at puljen ikke blot bliver fordelt som ek-
stra tilskud til ordinære træner/leder-kurser, der allerede  finansieres gennem det ordinære 
aktivitetstilskud.

Ad. 6. Status for tilskudsafregninger på aftenskole- og foreningsområdet vedr. 2018.
Status blev taget til efterretning, og FIU tilbød fremover bistand i forbindelse med at rykke for 
afregningsmateriale fra idrætsforeningerne. 

Det blev oplyst, at tilbageløbsmidlerne fra både hovedområde 1 og 2 vil blive disponeret til at 
finansiere merudgifter på fritidsområdet i forbindelse med 3. forventet regnskab for 2019. Ud-
valget anmodede forvaltningen om en stram styring af afregningerne.

Ad 6 a. Orientering om manglende afregning fra AOF.
Forvaltningen oplyste, at man samme dag havde modtaget et udfyldt afregningsskema og to 
revisionserklæringer for henholdsvis undervisnings- og debattilskud fra AOF. Der mangler dog 
stadig en fremsendelse af nogle dokumenter for at forvaltningen kan afslutte afregningen.

Udvalget drøftede, hvorvidt man kunne rejse tilbagebetalingskrav overfor AOF vedr. udbetalte 
2018- og 2019 tilskud, som man har gjort det i Københavns Kommune, ligesom man i Køben-
havns Kommune også har frataget aftenskolen mulighed for at søge om tilskud i 2020.

Forvaltningen redegjorde for, at der ikke umiddelbart - i følge de eksisterende vejledende ret-
ningslinjer for voksen-undervisningsområdet på Frederiksberg - er hjemmel til at sanktionere 
som København. Med afsæt i de gældende retningslinjer og efterfølgende beslutninger i Folke-
oplysningsudvalget, som endnu ikke er indarbejdet i de vejledende retningslinjer, vil det som 
udgangspunkt alene være muligt at stille krav om tilbagebetaling af tilskud, hvis forvaltningen 
ikke modtager afregningsmateriale fra en aftenskole. Ved for sen indsendelse af afregningsma-
teriale er det dog muligt, at reducere tilskuddet for det kommende år, in casu 2020, med 10 %. 
Det blev dog aftalt, at forvaltningen vender tilbage med en uddybende sag til næste møde i Fol-
keoplysningsudvalget.
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Ad. 7. Orientering om Københavns Kommunes ny gebyrpolitik på lokale/ facilitetsom-
rådet.
Orienteringen blev taget til efterretning, idet det blev nævnt, at ordningen indebærer et stort 
administrativt arbejde både for foreningerne og for forvaltningen i Københavns Kommune.

Ad 8. Orientering om de økonomiske omkostninger ved og konsekvenser af at forenin-
gerne på Frederiksberg har medlemmer med bopæl uden for kommunen.
Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev supplerende oplyst, at man i Tårnby Kommune 
har indført nogle restriktioner i forhold til tilskud til foreninger med store andele af udenbys bor-
gere, og at Københavns Kommune for et par år siden forsøgte at gennemføre lignende tiltag, 
men måtte opgive at gennemføre forehavendet. 

Udvalget fastholdt imidlertid, at man på Frederiksberg må acceptere det vilkår, at man er en del 
af et hovedstadsområde, hvor foreningsmedlemmerne bevæger sig på tværs af kommunegræn-
serne, uden skelen til om det er Københavns eller Frederiksberg kommune. 

Man bad forvaltningen følge udviklingen i Tårnby Kommune.

Som en supplerende krølle til drøftelsen blev det oplyst, at der i Carlsberg-byen, som er under 
etablering lige på den anden side af kommunegrænsen, vil komme flere tusind nye borgere og 
studerende i Københavns Kommune, uden at der i den forbindelse er opført en eneste fritids-
facilitet. Idrætsforeningerne på Frederiksberg forventer derfor, at de vil opleve et øget medlem-
spres fra de ny borgere i Carlsberg-byen, hvilket vil give yderligere efterspørgsel på idrætsfacili-
teter på Frederiksberg.

Ad 9. Drøftelse af formalisering af kontingentfri lokaleforeninger.
Udvalget besluttede at indstille til Kultur- og Fritidsudvalget, at foreninger der opfylder folkeop-
lysningslovens krav – med undtagelse af kontingentforpligtelsen – med henvisning til kommu-
nalfuldmagten kan godkendes som foreninger, der kan få stillet gratis faciliteter til rådighed.

Ad 10. Vejledende retningslinjer for handicappede på aftenskole og i foreningslivet.
Udvalget besluttede at tilslutte sig forslaget til retningslinjer, som beskrevet i dagsordenens 
bilag 2, dog således, at forvaltningen – når det gælder deciderede handicaphold i aftenskoleregi 
-  vil acceptere, at handicaperklæringerne indsamles som holdlister for de enkelte hold med tro 
og love underskrifter af samtlige deltagere (ændring af forslagets punkt C).

Ad 11. Eventuelt.
Der var intet til dette punkt.


