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1. Godkendelse af referat 

Åbent - 18.15.30-P35-7-20 

Overskrift 

Godkendelse af referat fra mødet den 17. december 2020 

Indstilling  

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,  
at referatet fra mødet i Folkeoplysningsudvalget den 17. december 2020 tages til efterretning. 

Beslutning 

Folkeoplysningsudvalget godkendte referatet uden bemærkninger. 

Sagsfremstilling 

Referatet fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 17. december 2020 forelægges til efterretning. 

Behandling 

Folkeoplysningsudvalget 

Bilag 

 FOU referat fra mødet den 17. december 2020 
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2. Meddelelser 

Åbent - 18.15.30-P35-1-21 

Sagsfremstilling 

1. Københavns Karateklub's lokalesituation 
 
Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 7. december 2020 at yde et ekstraordinært lokaletilskud til 
FIU på 1,2 mio. kr. i 2020 med henblik på at sikre den fortsatte drift af Københavns Karateklubs lokaler på 
Bernhard Bangs Allé 27 i 2021. 

Efterfølgende er der på baggrund af dialog mellem Københavns Karateklub (KK), FIU og forvaltningen blevet 
indgået en fremlejeaftale mellem Københavns Karateklub og FIU, hvor FIU lejer ledig tid til folkeoplysende 
foreninger, aftenskoler og kommunale brugergrupper. I fremlejeaftalen indgår, at FIU kommer til at drifte 
lokalerne. Den konkrete model – set i sammenhæng med størrelsen på det ekstraordinære lokaletilskud til 
FIU – muliggør, at der er fundet en løsning på lokaleudfordringen frem til 1. juli 2022 og dermed hele 
foreningssæsonen 2021/22. 

Parterne vil i 1. halvår 2021 se på mulige varige løsninger på lokaleudfordringen. 
 
Blev taget til efterretning. 
 
 
2. Status på renovering af Frederiksberg Svømmehal 
 
Gigtskolen har anmodet om en status på renoveringen af Frederiksberg Svømmehal, idet man er i gang med 
planlægningen af den kommende aftenskolesæson og derfor ønsker klarhed over, om man kan forvente at 
disponere over tider i varmtvandsbassinet. 
 
Den planlagte genåbning af Frederiksberg Svømmehal efter renoveringenn er fastsat til den 1. juli 2021. 
Imidlertid forventes aktuelt en forsinkelse i renoveringsprojektet. Der arbejdes aktuelt på at se på tidsplanen 
for projektet, og denne blive meldt ud til svømmehallens faste brugere hurtigst muligt.  
 
Hvis det ikke bliver muligt at gennemføre efterårssæsonen 2021 i Frederiksberg Svømmehal vil forvaltningen 
være indstillet på at forelægge en sag for Folkeoplysningsudvalget men henblik på bevilling af et særligt 
tilskud til køb af erstatningstid i Frederiksberg Hospitals varmtvandsbassin til de berørte aftenskoler, dette 
svarende til beslutningen i indeværende sæson. Eventuelt vil det kunne ske ved skriftlig votering inden det 
næste planlagte møde i juni 2021.  
 
Blev taget til efterretning. 
 

3. Renovering af to gymnastiksale  

To frederiksbergske skolegymnastiksale på henholdsvis Skolen ved Søerne og Søndermarkskolen, er 
udvalgt til - sammen med otte andre skolegymnastiksale på landsplan - at deltage i projektet ’Gamle 
gymnastiksale – nye muligheder’ - et partnerskab mellem Frederiksberg Kommune, Danmarks Idrætsforbund 
(DIF), Dansk Skoleidræt og Lokale og Anlægsfonden. Projektets formål er at gøre de klassiske 
skolegymnastiksale bedre egnet til nutidens behov. Projekterne er udarbejdet sammen med en lang række 
lokale aktører - herunder FIU. 

Blandt de ti skoleprojekter har partnerskabet nu udvalgt fem projekter til det videre forløb med henblik på 
realisering og med støtte (33 %) fra Lokale- og Anlægsfonden (LOA). I den forbindelse er begge de 
frederiksbergske gymnastiksalsprojekter blandt de fem udvalgte, og der pågår således i 2021 et videre 
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arbejde med udvikling og konkretisering af projekterne med henblik på en renovering og udvikling af salene i 
2022. 

På Skolen ved Søerne indebærer skitseprojektet LAB (Læring, Aktivitet og Bevægelse), at der primært 
arbejdes med periferien af salen. Det er valgt for at sikre, at der stadig friholdes store gulvarealer til glæde 
og gavn for både skole- og fritidsbrugere. Der er skitseret to scenarier. Begge scenarier rummer mulighed 
for, at mere formelle læringsaktiviteter i flere fag kan danne ramme om en lang række forskellige aktiviteter, 
som er lette for eleven at tilgå uden instruktion eller vokseninvolvering, og hvor alle designgreb har den 
fysiske bevægelse som sit omdrejningspunkt. Begge forslag indeholder både renoverings- og 
udviklingsopgaver, og LOA støtter alene udviklingsopgaverne. for salen.  

På Søndermarkskolen ønsker man med projektet 'Udad - Indad - Opad' at bidrage til at skabe mere 
bevægelse i hverdagen. Skolens eksisterende fysiske rammer gør det vanskeligt at udfolde skolens 
ambitiøse bevægelsespolitik. Ligeledes udfordrer de nuværende rammer skolens ønske om at åbne sig 
mere mod lokalsamfundet og foreningslivet. Med det foreliggende projekt skal gymnastiksalen ændres fra en 
lukket boks til et faciliterende forbindelsesled mellem forskellige brugere, aktiviteter, rum og skolens 
omgivelser:  

 Udad forbindes salen med byrummet og via blandt andet Generationernes bånd med 
lokalsamfundet. 

 Indad forbindes salen med sciencelokalet over gynmastiksalen og via klubhusfunktion med 
foreningslivet. 

 Opad forbindes gymnastiksalen/science-lokalet med loftsrummet ovennover, som bliver den øverste 
“station” på et samlet bevægelsesforløb. 

 
De samlede anlægsomkostninger for de to gymnastiksalsprojekter skønnes til mellem 4,5-6,0 mio. kr. - heraf 
yder Lokale- og Anlægsfonden støtte med op til 1/3 af anlægsomkostningerne. I Budgetaftalen for 2021-
2022 er 5,0 mio. kr. reserveret til en kommunal finansiering af de to gymnastiksale, hvorfor det i 
udgangspunktet skønnes muligt at realisere maksimumscenariet. Dette vil blive afdækket i den videre 
proces. 
 
Blev taget til efterretning. 
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3. Konsekvenserne af 2. nedlukning pga corona 

Åbent - 18.15.30-P35-1-21 

Overskrift 

Konsekvenserne af 2. nedlukning pga corona 

Indstilling  

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,  
at Folkeoplysningsudvalget drøfter konsekvenserne af den 2. nedlukning pga. corona 

Beslutning 

Folkeoplysningsudvalget drøftede konsekvenserne af den 2. nedlukning pga. corona, idet det blev 
bemærket, 

 at foreningerne især er nevøse for at tabe medlemmer i mellemgruppen (15 - 19 årige), 
 at det er vanskeligt at fastholde de yngre ledere/at rekruttere nye ledere, og 
 at aftenskolerne er usikre på deres tilslutning til efteråret, da de er stort set lukket helt ned i 

øjeblikket - en enkelt skole har fritstillet deres lærere. Endvidere efterlyste aftenskolerne en fornyet 
melding vedr. tilskud i 2021, da den hidtidige ordning i princippet udløb den 28. februar. 

 
Forvaltningen oplyste, at der aktuelt afventes ny udmelding fra Kulturministeren om forlængelse af 
hjælpepakker og forlængelse af bekendtgørelse vedr. tilskud i 2021. Der følges op herpå i Kultur- og 
Fritidsudvalget. 

Sagsfremstilling 

På Folkeoplysningsmødet den 17. december 2020 blev det besluttet at konsekevenserne af den seneste 
nedlukning bliver drøftet på næste møde i Folkeoplysningsudvalget.  
 
Den nye genåbning giver i første omgang en lempelse af forsamlingsforbuddet for organiseret udendørs 
idræt pr. 1. marts, således at forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25. Det vil i praksis åbne op for generelt 
mere udendørs aktivitet på folkeoplysingsområdet. 
 
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 18. januar 
Kultur- og Fritidsudvalget fik den den 18. januar forelagt en ”Status for den 2. coronanedlukning på kultur- og 
fritidsområdet.” 
 
For så vidt angår folkeoplysningsområdet blev der bl.a. orienteret om, hvorledes foreninger og aftenskoler 
med afsæt i en bekendtgørelse i 2020 fik mulighed for at bibeholde de kommunale tilskud – uanset 
aflysninger – ligesom de havde mulighed for udsættelse af regnskabsaflevering og fremrykning af tilskud.  
 
Ligeledes blev det oplyst, at folkeoplysningsudvalget på sit møde den 17. december 2020 havde drøftet 
muligheden for en forlængelse af hjælpen ind i 2021. 
 
Udvalget blev endelig orienteret om en skrivelse af 5. januar 2021 fra Kulturministeren til landets borgmestre 
og udvalgsformænd, hvori hun opfordrede kommunerne til de næste par måneder at fortsætte den store 
hjælp til aftenskolerne og foreningerne ved at benytte bekendtgørelsens fortsatte muligheder. Som grundlag 
herfor havde hun samtidig forlænget bekendtgørelsen, foreløbig til udgangen af februar 2021 med mulighed 
for yderligere forlængelse. 
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Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på baggrund af skrivelsen fra Kulturministeren at læne sig op ad 
ministerens udmelding på folkeoplysningsområdet og forlænge praksis fra 2020 foreløbig indtil udgangen af 
februar med mulighed for forlængelse, hvis den statslige bekendtgørelse virkning forlænges.  
 
Denne beslutning er den 21. januar blevet meldt ud til alle aftenskoler og foreninger. Aktuelt afventes en nye 
melding fra Kulturministeren afledt af de konkrete genåbningsplaner. 
 
Temperaturmåling pr. februar 2021 
Supplerende til ovenstående orientering har forvaltningen forespurgt aftenskolerne og udvalgte foreninger og 
FIU om en kort status, en temperaturmåling på, hvordan situationen ser ud for dem pr. februar 2021. 
 
Aftenskolerne 
Ca. 10 af aftenskolerne har fremsendt kommentarer til forespørgslen. Det fremgår af svarene, at de fleste 
har været lukket helt ned i kortere eller længere perioder, ikke mindst i de sidste 3 måneder. En enkelt giver 
udtryk for, at de har kunne opretholde en del af deres musikalske aktiviteter, blandt andet virtuelt.  
 
De fleste oplyser, at de har fortsat udbetalingen af lærerløn på baggrund af de udmeldte hjælpepakker og 
den fortsatte støtte fra kommunen, hvilket flere udtrykker taknemmelighed for. En enkelt har fritstillet lærerne 
pr. 1. februar. 
 
Enkelte oplyser endvidere, at der indtil videre har været stor opbakning fra kursisterne for så vidt angår 
betaling af kontingenter. Dette er dog koncentreret om små aftenskoler med eksempelvis kor- eller 
orkesterhold.  
 
Gigtskolen oplyser, at de med udgangspunkt i foråret 2019 ser en nedgang i deltagertallet til foråret 2020. Et 
tal der blev delvist genoprettet i efteråret 2020, hvorefter det er faldet yderligere til foråret 2021. 
 
AOF oplyser, at den for øjeblikket er i færd med at aflyse eller forskyde en lang række af de hold, der havde 
opstart i årets første måneder. De håber, at det vil være muligt med holdstart i løbet af marts og april.  
 
Der er oprettet en række online hold indenfor sprog, musik og bevægelse, hvoraf nogle er igangsat. Der 
opleves dog også en udbredt skepsis for denne type undervisning blandt mange kursister. 
 
Foreningerne 
På foreningssiden har FIU fremsendt et mere generelt svar på bagrund af deres daglige berøringer med og 
tilbagemeldinger fra en række foreninger. Der meldes her om et betydeligt pres på foreningernes 
bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt trænere og instruktører for at holde sammen på foreningerne og 
deres medlemmer. 
 
Indtil videre er det vurderingen, at medlemmerne har udvist en vis grad af loyalitet og solidaritet ved at 
bibeholde deres medlemsskaber, men der er en vis frygt for, at den langvarige nedlukning vil have 
konsekvenser i den kommende tid. 
 
Det bemærkes også, at mange foreninger ikke har oplevet det sædvanlige in-flow af nye medlemmer ved 
sæsonstart. 
 
Enkelte foreninger, blandt dem med udspring i studieinstitutioner som CBS, FredSIF og VLI har allerede 
direkte meldt om en betydelig tilbagegang i medlemmer. 
 
FIU foreslår en række afbødende tiltag, som forvaltningen tager med videre i den fortsatte politiske 
behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. 
 
Videre proces 
Forvaltnigen vil i dialog med aftenskoler og foreninger fortsæt følge konsekvenserne af nedlukningen tæt - 
herunder også ift. løbende at vurdere de statslige tiltag på området og muligheden for at supplere med lokale 
tiltag. Dette vil primært ske i regi af Kultur- og Fritidsudvalget, idet der dog igen vil følges op på 
Folkeoplysningsudvalgets kommende møder. Foreninger og aftenskoler vil herudover løbende blive 
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orienteret om de eventuelle nye lokale tiltag. Ift. genåbningen vil der bl.a. i regi af Bevæg Dig For Livet blive 
sat en række tiltag i gang, jf. den særskilte sag herom. 

Behandling 

Folkeoplysningsudvalget 

Bilag 

 Bilag - Status på foreninger i en coronatid, feb 2021 

  

 

../../../sbsys/temp/bofo01/Dagsorden/Bilag/Punkt_3_Bilag_1_Bilag__Status_paa_foreninger_i_en_coronatid_feb_2021.pdf
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4. Status fra Bevæg Dig for Livet 

Åbent - 18.20.00-P20-1-21 

Overskrift 

Status fra Bevæg Dig for Livet 

Indstilling  

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, 
at status tages til efterretning. 

Beslutning 

Folkeoplysningsudvalget tog status til efterretning, idet det blev bemærket, 
 at det bør overvejes at udbyde Sping for Livet-aktiviteter efter arbejdstid, da der er flere i 

målgruppen, der fortsat er aktive på arbejdsmarkedet, og 
 at der er bevilget knap 250.000 kr. til kommunen fra en statslig pulje i DIF til iværksættelse af tiltag, 

der kan styrke ensomme unge til en aktiv deltagelse i idrætslivet. 

Sagsfremstilling 

Evaluering af fase 2 og forslag til mål for fase 3 blev behandlet den 18. januar i alle relevante fagudvalg. Alle 
fagudvalgene tog evalueringen af fase 2 til efterretning, samt godkendte en fastholdelses af de 4 
indsatsområder. Dvs. 1) Foreninger & træningsfællesskaber, 2) Børnefamilier, 3) Unge og 4) Seniorer (60+). 
Hovedparten af fagudvalgene godkendte de opstillede mål for fase 3 (se vedlagte bilag), mens 
Børneudvalget og Undervisningsudvalget var mere eksplicitte i godkendelse af enkelte mål på børne- og 
ungeområderne. 
 
Flere af udvalgene havde i deres behandling fokus på indsatser som følge af Covid19-situationen, f.eks.: 

1. At der bør gøres en ekstra indsats for at få borgerne i gang med idræt og bevægelse, når corona-
restriktionerne lempes – herunder de udsatte børn og unge 

2. At der bør være fokus på, at samarbejdspartnerne særligt under restriktionerne i forbindelse med 
Covid19 generelt anvender digitale medier til at udbrede muligheder for fælles aktivitet og 
gennemførelse af disse. 

3. At der forelægger en oversigt over indsatser, der understøtter udsatte borgere på Frederiksberg med 
henblik på at øge deres muligheder for at indgå i fællesskaber med fokus på fysisk aktivitet. 

 
Ift. punkt 1 har Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg netop ansøgt om midler til en foreningsindsats, der skal 
hjælpe unge i risiko for at blive ensomme med at lande i stærke foreningsfællesskaber i 3 udvalgte 
foreninger. Ansøgningen lægger op til samarbejde mellem FIU, FKIF, KB, Falcon og den sociale 
organisation Ventilen. 
 
Men også ift. borgerne generelt vil Bevæg Dig For Livet-Frederiksberg, bl.a. via samarbejde mellem FIU og 
rekrutteringsplatformen Motivu, arbejde for at motivere flest mulige borgere til at (gen)optage idræt og motion 
som en del af deres hverdag 
 
Ift. punkt 2 udbyder Spring For Livet online træning, foredrag, inspiration til motion og andre tilbud til ældre 
over 60 år i hver uge hele februar og marts måned. Læs mere og se ugeprogrammerne på 
www.springforlivet.dk/temauge. Den digitale platform er formidlet ud til alle sociale foreninger, , 
senioridrætsforeninger og ældreorganisationer med henblik på, at de kan formidle mulighederne videre til 
deres medlemmer og følgere. Tilsvarende bidrager Biblioteket, Sundhedscentret og Kulturstilladsets 

../../../sbsys/temp/bofo01/Dagsorden/www.springforlivet.dk/temauge
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målgruppekendere til at kendskabet udbredes så bredt som muligt ligesom platformen promoveres på 
kommunens facebook. 
 
Derudover har Sundhedscentert udviklet et koncept for webmotion til ældre, som er ved at blive overtaget af 
Idrætsfællesskabet, der har fået 500.000 kr. i støtte fra Sundhedsstyrelsen til at udbrede og forankre 
webmotion i 3 kommuner - herunder Frederiksberg. 
 
Endelig er der i forbindelse med Kærlighedsstiens åbning lavet skilte på pladsen med QR-koder, sådan at 
man via sin mobil kan få inspiration på Bevæg Dig For Livets hjemmeside til træningsøvelser, der kan laves 
på anlægget på egen hånd. Tilsvarende har Sundhedscentret en instruktionsvideo på deres hjemmeside, 
der giver ideer til træning for ældre i Træningshaven ved Sundhedscentret. 
 
Ift. punkt 3 har en tidligere Bevæg Dig For Livet-Frederiksberg-indsats haft fokus på at styrke den gode 
modtagelse - også for udsatte borgere - i udvalgte foreninger. Kendskabet til netop disse foreninger er 
formidlet videre til målgruppekendere, der arbejder med udsatte borgere på forskellig vis - og ligger også frit 
tilgængeligt på Sundhedscentrets hjemmeside. Tilsvarende vil den nye indsats nævnt under punkt A betyde, 
at der også vil være foreninger, som har særligt fokus på også at være rummelige overfor udsatte unge. 
 
Folkeoplysningsudvalget vil løbende blive orientereret om Bevæg Dig For Livet-projektet. 

Behandling 

Folkeoplysningsudvalget 

Bilag 

 GODKENDT mål for fase 3 

  

 

../../../sbsys/temp/bofo01/Dagsorden/Bilag/Punkt_4_Bilag_1_GODKENDT_maal_for_fase_3.pdf
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5. Ansøgning fra Skak for Sjov om supplerende lokaletilskud 

Åbent - 18.15.15-Ø40-1-21 

Overskrift 

Ansøgning fra Skak for Sjov om supplerende lokaletilskud 

Indstilling  

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,  
1. at Skak for Sjov meddeles afslag på ansøgning om supplerende lokaletilskud i 2021, og  
2. at Skak for Sjov's ansøgning om øget lokaletilskud i 2022 bliver behandlet i forbindelse med 

lokaletilskudsfordelingen for 2022.  

Beslutning 

Folkeoplysningsudvalget besluttede, 
1. at Skak for Sjov ekstraordinært bevilges 30.711 kr. som ekstra lokaletilskud fra 

Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje, og 
2. at Skak for Sjov's ansøgning om øget lokaletilskud i 2022 bliver behandlet i forbindelse med 

lokaletilskudsfordelingen for 2022.  

Sagsfremstilling 

Skak for Sjov blev godkendt som folkeoplysende forening i foråret 2014. Foreningen havde dengang 58 
medlemmer og gennemførte foreningens aktiviteter dels på et par af kommunens skoler, dels i et skaklokale 
på Hostrupsvej.  
 
Foreningen har siden godkendelsen oppebåret lokaletilskud til de aktiviteter, der er afviklet på Hostrupsvej, 
ca. 30.000 kr. om året. Lokalerne på Hostrupsvej er på 38 m2, og udover at være særligt indrettet til skakspil 
med bl.a. demonstrationsbrætter på væggene, drives der også en egentlig skakbutik (Bedre til Skak) fra 
lokalerne. Butikken er dog lukket, når der er foreningsaktivitet. 
 
Foreningen har haft en støt vækst i medlemstallet, som før coronaen ramte var nået op på over 250 
medlemmer, hvoraf de 150 trænede i lokalerne på Hostrupsvej, mens de resternde 100 trænede på tre af 
kommunens skoler i samarbejde med skolernes SFO'er. 
 
I følge ansøger, er de 38 m2 blevet ganske trangt i forhold til den medlemsfremgang, som foreningen har 
oplevet. Skakbutikken (Bedre til Skak) har derfor lejet sig ind i nogle større lokaler (122 m2 i kælderen på 
Falkoner Allé 36), hvoraf Skak for Sjov lejer de 81 m2. De samlede lejeudgifter er på 25.000 kr, om 
måneden, hvoraf Skak for Sjov skal erlægge 10.000 kr., mens Bedre til Skak afholder de resterende 15.000 
kr.  
 
Foreningen Skak for Sjov søger på den baggrund om et øget lokaletilskud til det nye lejemål. 
 
Med henvisning til folkeoplysningsloven § 25, stk. 5 kan Kommunalbestyrelsen (læs 
Folkeoplysningsudvalget) "træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til [xxx] nye lejemål [xxx] eller 
ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter 
for kommunalbestyrelsen". Forvaltningen har ikke tidligere oplevet at en forening pludselig ændrer sine 
lokaleudgifter i den udstrækning, som det er tilfældet for Skak for Sjov. Der er således ingen præcedens for, 
hvorvidt man på Frederiksberg yder tilskud til pludselige merudgifter til en forenings øgede lokaleudgifter.  
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Jf. Frederiksbergordningen baserer lokaletilskudsberegningen sig på to parametre: (1) de faktiske 
lejeudgifter og (2) antal gennemførte aktivitetstimer i lokalerne ganget med en fast lokale/hal-sats, som hvert 
år fastsættes af KL i samarbejde med Kulturministeriet.Lokaletilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det 
mindste af de to beløb. 
 
Hidtil er lokaletilskuddet til Skak for Sjov således blevet beregnet på med udgangspunkt i de faktiske 
lejeudgifter på Hostrupsvej, mens der nu søges om tilskud til de aktivitetstimer, som forventes afviklet i de ny 
lokaler, da lejeudgifterne i det nye lejemål vil være så store, at det bliver aktivitetstimerne, der vil være den 
begrænsende faktor. I øjeblikket har foreningen et program for 12 hold af 1 time (som pt. er lukket pga, 
coronaen), men til efteråret - når det forhåbentlig er muligt at genoptage foreningsaktiviteten - forventer 
foreningen at kunne udvide med 2 hold til ialt 14 hold, svarende til 14 timer om ugen. Dersom foreningen 
gennemfører aktiviteter i 32 uger vil der kunne tildeles et tilskud på på 58.511 kr. i 2021. På budgettet for 
2021 er der bevilget 27.800 til foreningen, hvorfor der vil være tale om en merudgift på 30.711 kr. i 2021.  
 
I 2021 er hele lokaletilskudsbudgettet imidlertid blevet disponeret i forbindelse med beslutningen af 
tilskudsfordelingen for 2021 i december 2020. Forvaltningen kan derfor ikke umiddelbart indstille, at 
foreningens ønske om supplerende lokaletilskud i 2021 imødekommes. Dersom Folkeoplysningsudvalget 
alligevel ønsker at yde Skak for Sjov et spplerende lokaletislkud i 2021, er de eneste disponible midler på 
folkeoplysningsområdet Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje, der i år er på 247.000 kr., og hvoraf der 
endnu ikke er disponeret midler. 
 
 
Når det gælder ansøgningen om et øget tillskud i 2022 , foreslår forvaltningen, at dette bliver behandlet i 
forbindelse med lokaletilslkudsfordelingen for 2022 i november/december 2021. 
 
 
Det skal oplyses, at foreningen søger FrederiksbergFonden om 57.250 kr. til dækning af udgifter indkøb af 
nye borde og stole samt opsætning af skillevæg i de nye lokaler. 

Behandling 

Folkeoplysningsudvalget 
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6. Revision af kriterier for fastholdelsespuljen 

Åbent - 18.15.05-A26-1-20 

Overskrift 

Revurdering af kriterier for fastholdelsespuljen 

Indstilling  

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,  
hvorvidt der skal kunne bevilges tilskud til træner/leder/instruktør/dommer-kurser fra Fastholdelsespuljen på 
100.000 kr. 

Beslutning 

Folkeoplysningsudvalget besluttede, 
1. at indkomne ansøgninger, der ikke vedrører træner/leder-kurser, blev bevilget, 
2. at det ikke disponerede restbeløb (19.200 kr.) sammen med ekstra 20.000 kr. fra 

Folkeoplysningsudvalget udviklingspulje 2021 atter blive meldt ud til foreningerne som en pulje, der 
kan søges til nye fastholdelsestiltag, herunder også træner/leder/dommer-kurser. De foreninger hvis 
ønsker om tilskud til træner/leder/dommerkurser ikke er blevet imødekommet i første omgang, vil 
blive kontaktet mhp. at afklare, hvorvidt de ønsker at opretholde deres ansøgninger. 

Sagsfremstilling 

Sidste år besluttede Folkeoplysningsudvalget at afsætte 100.000 kr. af FOU-puljens midler til 
udviklingsforløb i foreningerne, der skulle mindske teenagefrafald og understøtte fastholdelse af flere 13-15-
årige i foreningslivet, og gerne i en instruktørrolle. Det blev besluttet, at midlerne kun kunne søges til nye 
indsatser og tiltag, som f.eks. kunne omfatte: 
 

 etablering af ny traditioner i foreningen, som styrker det sociale samvær og fællesskab mellem de 
unge medlemmer og gør det attraktivt for dem at blive ved med at have tilknytning til foreningen.  

 udvikling af supplerende aktivitetstyper til store børn og unge og som eventuelt giver unge mulighed 
for at lande godt i en foreningsaktivitet, selvom de først begynder i foreningen som teenagere.  

 samarbejde mellem foreningen, ungdomsskolen, fritidsklubber og lignende om hold og tiltag, som 
kan tiltrække flere unge til foreningen.  

 styrkelse af rekruttering af instruktører og/eller frivillige til unge-aktiviteter i foreningen.  
 styrkelse af de unges lyst til at involvere sig i foreningens organisatoriske arbejde, herunder 

bestyrelsesarbejdet.  
 markedsføring og andre rekrutteringstiltag, som kan få flere unge til at søge ind i foreningen.  

 
Forvaltningen har modtaget ansøgninger fra i alt seks foreninger, jf. vedhæftede bilag. 
 
Med undtagelse af Frederiksberg Sports Stacking Klub og KB's ansøgning nr. 2 indgår der udgifter til 
forskellige former for træner/leder/instruktør/dommer-kurser i alle ansøgninger. Sådanne kurser defineres 
vanligvis ikke som nyt tiltag, men en udvidelse af allerede eksisterende indsatser. Sædvanligvis yder 
Folkeoplysningsudvalget ikke ekstra midler til sådanne kurser, da udvalget flere gange har besluttet, at det 
er en udgiftstype, det skal kunne rummes indenfor det ordinære aktivitetstilskud. 
 
I forbindelse med udmeldingen om Fastholdelsespuljen har forvaltningen imidlertid ikke tydeligt tilkendegivet, 
at fastholdelsespuljens midler ikke kan anvendes til supplerende kursusvirksomhed for træner/ledere mv., 
men der er en formodning om, at en række foreninger har afholdt sig fra at søge om støtte fra puljen, 
velvidende at der sædvanligvis ikke ydes ekstra støtte til træner/leder/dommer-kurser. 
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Forvaltningen har derfor valgt at Folkeoplysningsudvalget skal behandle kriterierne for Fastholdelsespuljen 
endnu en gang, med henblik på at afklare, hvorvidt der kan dispenseres fra de sædvanlige kriterier for tilskud 
til træner/leder-/dommer-kurser i den aktuelle sammenhæng. Hvis udvalget vælger at dispensere, vil der 
blive tale om en ny ansøgningsrunde, hvor det bliver meldt klart ud til alle foreninger, at man netop i denne 
sammenhæng har mulighed for at søge ekstra midler til træner/leder/dommer-kurser. Hvis udvalget ikke 
ønsker at dispensere, vil de allerede fremsendte ansøgninger blive behandlet i overensstemmelse hermed, 
dvs. med fradrag af de elementer i ansøgningerne, der vurderes at være kursusaktiviteter. 
 
For god ordens skyld skal det oplyses, at midlerne til denne Fastholdelsespulje er overført fra 2020 til 2021, 
hvorfor de er disponible. 

Behandling 

Folkeoplysningsudvalget 

Bilag 

 Oversigt over ans, til fastholdelsespuljen 
 Brev vedr. Fastholdelsespuljen 

  

 

../../../sbsys/temp/bofo01/Dagsorden/Bilag/Punkt_6_Bilag_1_Oversigt_over_ans_til_fastholdelsespuljen.pdf
../../../sbsys/temp/bofo01/Dagsorden/Bilag/Punkt_6_Bilag_2_Brev_vedr_Fastholdelsespuljen.pdf
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7. Eventuelt 

Åbent - 18.15.30-P35-1-21 

Sagsfremstilling 

 Daniel Panduro ønskede ført til protokols, at det ikke er foreneligt med familielivet, at lægge 
Folkeoplysningsudvalgets møder kl. 17. Det forhindrer et godt arbejdsmiljø. Til orientering blev 
punktet drøftet den 30. september 2020, hvor udvalget besluttede at fastholde det nuværende 
mødetidspunkt.  

 Aftenskolerne spurgte om, hvorledes de vil blive kompenseret i forhold til debatmidlerne. 
Forvaltningen vender tilbage, når man er bekendt med Kulturministerens udmelding vedr. fornyelse 
af lovgrundlag for kompensationer. 

  

 

 



 

 
Folkeoplysningsudvalget 
 

Mødedato:  
3. marts 2021 

 Sidetal:  
16 

Bilag 

 FOU referat fra mødet den 17. december 2020 
 Bilag - Status på foreninger i en coronatid, feb 2021 
 GODKENDT mål for fase 3 
 Oversigt over ans, til fastholdelsespuljen 
 Brev vedr. Fastholdelsespuljen 

../../../sbsys/temp/bofo01/Dagsorden/Bilag/Punkt_1_Bilag_1_FOU_referat_fra_moedet_den_17_december_2020.pdf
../../../sbsys/temp/bofo01/Dagsorden/Bilag/Punkt_3_Bilag_1_Bilag__Status_paa_foreninger_i_en_coronatid_feb_2021.pdf
../../../sbsys/temp/bofo01/Dagsorden/Bilag/Punkt_4_Bilag_1_GODKENDT_maal_for_fase_3.pdf
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