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Åben dagsorden

41. Meddelelser
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Oversigt fremlægges til orientering.

1. Ekstraordinært tilskud til undervisning i 2018 - Mental Sundhed - Rødovre Yoga og Pilates.

Indstilling
Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning
Taget til efterretning.

Bilag
1. Ekstraordinær ansøgning fra Mental Sundhed, Rødovre Yoga og Pilates
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42. Ansøgning om godkendelse som forening - Gentofte Concert
Band
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Foreningen Gentofte Concert Band ansøger om at blive godkendt som forening i Rødovre Kommune.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning
Indstilles imødekommet.

Sagsfremstilling
Ved ansøgning af 6. november 2018 ansøger Gentofte Concert Band om at blive godkendt som

låneberettigede forening til lokaler m.m.

Det fremgår bl.a. af foreningens vedtægter, at foreningens formål er af fremme udøvelsen af musik for

foreningens medlemmer og derved sikre en musikalsk udvikling, der både kommer foreningen og de

enkelte medlemmer til gode og derved bidrage til en god og meningsfyldt fritidsanvendelse.

Det fremgår ikke af vedtægten, hvor foreningen er hjemmehørende, men at foreningens navn er

Gentofte Concert Band og at foreningen er registeret under et SE-nummer.

Det fremgår af ansøgningsskemaet, at foreningen har 47 medlemmer, hvoraf et medlem er bosiddende i

Rødovre Kommune.

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at foreningen ikke opfylder hjemmehørskriteriet for at

blive godkendt på grund af medlemssammensætningen samt at det ikke fremgår af vedtægten, at

foreningen er hjemmehørende i Rødovre.

Lov- og plangrundlag
Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan
Ingen.

Bilag
1. Vedtægter
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43. Ansøgning om godkendelse som forening - Musikskolen Spil
Op, Rødovre
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Musikskolen Spil Op, Rødovre ansøger om at blive godkendt som forening i Rødovre Kommune.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen godkendes.

Beslutning
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Ved ansøgning af 25. oktober 2018 ansøger Musikskolen Spil Op, Rødovre om at blive godkendt som en

tilskudsberettigede aftenskole.

Aftenskolen blev stiftet på en stiftende generalforsamling den 23. oktober 2018 og der blev valgt en

bestyrelse bestående af 5 medlemmer.

Det fremgår bl.a. af foreningens vedtægter, at formålet er at forestå almennyttig virksomhed med

folkeoplysende voksenundervisning og kulturelle og debatskabende arrangementer inden for

folkeoplysningslovens rammer.

Det kan oplyses, at initiativtageren/skolelederen igennem mange år har undervist i

harmonikaundervisning i Rødovre Kulturelle Aftenskole.

Det fremgår ansøgningen, at aftenskolen forventer at oprette 8 undervisningshold á 28 lektioner i 2019.

Foreningen er informeret om, at ansøgningsfristen for tilskud i 2019 var den 12. oktober 2018.

Det kan oplyses, at Musikskolen Spil Op er godkendt som aftenskole i Høje-Taastrup og Glostrup.

Lov- og plangrundlag
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan
Ingen.

Bilag
1. Vedtægter
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44. Forslag til mødeplan for 2019
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Forslag til politisk mødeplan for Folkeoplysningsudvalget for 2019.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til politisk mødeplan for 2019 godkendes.

Beslutning
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et forslag til mødedato og tidspunkt for 2019.

Lov- og plangrundlag
Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan
2019

Bilag
1. Forslag til Politisk mødeplan for Folkeoplysningsudvalget 2019
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45. Rødovre Skøjte-og Ishockey Klub, Kunstskøjteafdelingen
ansøger om tilskud ifm. deltagelse i DM i Kunstskøjteløb
Beslutningskompetence: Rødovre Skøjte-og Ishockey Klub, Kunstskøjeafdelingen ansøger om tilskud ifm. deltagelse i DM 2019.

Sagens kerne
Rødovre Skøjte-og Ishockey Klub, Kunstskøjeafdelingen ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om

tilskud ifm. deltagelse i DM 2019. 

Indstilling
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 5.895 kr. 

Beslutning
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Rødovre Skøjte-og Ishockey Klub, Kunstskøjeafdelingen ansøger om et tilskud på 16.805 kr. fra

"Reklameordningens 15%´s pulje", ifm. deltagelse i DM 2019 i Kunstskøjteløb, som foregår i Odense den

6. - 9. december 2018.

Der søges om tilskud til 8 løbere og 1 leder.

Da det ikke er helt endeligt, om det bliver 2 eller 3 overnatninger/dage, så er beregningen lavet ud fra

det højeste antal overnatninger.

Tilskuddet er udregnet efter reglerne for "Reklameordningens 15%´s pulje" og udløser en

underskudsgaranti på indtil 5.895 kr.

Lov- og plangrundlag
"Reklameordningens 15%´s pulje".

Økonomiske konsekvenser
5.895 kr.

Tidsplan
December 2018.

Bilag
1. RSIK-Kunst - Reklameordningens 15%´s pulje- Ansøgning om tilskud ifm. DM i Kunstskøjteløb
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46. Hwarang Rødovre Taekwondo Klub ansøger
"Reklameordningens 15%´s pulje" om tilskud ifm. deltagelse til
Landsholdssamling og EM
Beslutningskompetence: Hwarang Rødovre Taekwondo Klub ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om tilskud ifm

deltagelse i landholdssamling for U21 og til EM U21 og EM Kadet.

Sagens kerne
Hwarang Rødovre Taekwondo Klub ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 35.320

kr.

Indstilling
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 23.530 kr.

Beslutning
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Hwarang Rødovre Taekwondo Klub ansøger om et tilskud på 35.320 kr. fra "Reklameordningens 15%´s

pulje". 

Beløbet fremkommer således:

Ansøgning 1: Tilskud til Landsholdssamling som afholdes i Rødovre i dagene 26. - 28. oktober 2018 -

5.040 kr.

Ansøgning 2: Tilskud til EM U21 som afholdes i Warsawa, i dagene 6. -12. november 2018 - 16.420 kr.

Ansøgning 3: Tilskud til EM Kadet som afholdes i D'or, Spanien, i dagene 27. november - 3. december

2018 - 13.860 kr.

Efter reglerne til "Reklameordningens 15%´s pulje" udløser ansøgningerne følgende tilskud:

Aktivitet/Ste

d

Dato Antal

deltagere

Transport Forplejning Overnatning Tilskud i alt

Landsholdssa

mling/Rødovre

26.-28.

10.2018

5+2 0 0 0 0*

EM U21 -

Warsawa

6. - 12.

11.2018

5+2 2.800 3.570 6.300 12.670

EM Kadet -

D'or, Spanien

27.11 -

3.12.2018

4+2 2.400 3.060 5.400 10.860

Underskuds

garanti i alt

     23.530

* Da landsholdssamlingen holdes inden for Region Hovedstaden, så ydes der ikke tilskud.

Lov- og plangrundlag
"Reklameordningens 15%´s pulje.

Økonomiske konsekvenser
23.530 kr.
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Tidsplan
2018.

Bilag
1. Hwarang Taekwondo - Reklameordningens 15%´s pulje - Landholdssamling og EM
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47. Ny Folkeoplysningspolitik 2019 -2022
Beslutningskompetence: KFU

Sagens kerne
I henhold til Folkeoplysningslovens § 34 skal Kommunalbestyrelsen vedtage og offentliggøre en politik

for den folkeoplysende virksomhed i kommunen.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til folkeoplysningspolitik sendes til høring i de godkendte folkeoplysende foreninger.

 

Beslutning
Anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget med de faldne bemærkninger.

Sagsfremstilling
I henhold til Folkeoplysningslovens § 34 skal Kommunalbestyrelsen vedtage og offentliggøre en politik

for den folkeoplysende virksomhed i kommunen.

Det fremgår endvidere af § 34 at folkeoplysningspolitikken skal angive:

1) Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige

folkeoplysende foreningsarbejde.

2) Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

herunder de fysiske rammer.

3) Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og

selvorganiserede grupper og aktiviteter herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det

folkeoplysende udviklingsarbejde, jf. § 6, stk. 1, nr. 3.

4) Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder herunder muligheder for

indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver, jf. § 8a, nr. 3, og § 19, stk. 3.

5) Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende

aktiviteter.

6) Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen, jf. §

35, stk. 1.

Det fremgår af bemærkningerne i Folkeoplysningsloven, at poltikken skal udarbejdes med inddragelse af

de folkeoplysende organisationer og foreninger.

Formålet med folkeoplysningspolitikken er, at sikre en bevidst og planlagt udvikling af de rammer, som

de folkeoplysende foreninger agerer inden for. Derfor er det også hensigten, at politikken i så vid

udstrækning som muligt, udarbejdes i samarbejde med de folkeoplysende foreninger i kommunen.

Der skal være tale om en lokal politik, som formuleres ud fra lokale forhold.

Som følge af ovenstående har Folkeoplysningsudvalget i april 2018 nedsat en arbejdsgruppe, blandt

udvalgets medlemmer. Arbejdsgruppen har bl.a. haft til opgave at sikre en god proces i forbindelsen med

udarbejdelse af et forslag til en ny folkeoplysningspolitik.

For at sikre en god inddragelse har der den 4. juni 2018 været afviklet en temaaften med deltagelse af

kommunens folkeoplysende foreninger samt et to-dags seminar for medlemmerne af
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Folkeoplysningsudvalget.

På baggrund af afholdelsen af en temaaften med deltagelse af kommunens folkeoplysende foreninger, en

række møder i arbejdsgruppen og afvikling af et to-dags seminar for medlemmerne af

Folkeoplysningsudvalget, er der udarbejdet et forslag til en 4 årig folkeoplysningspolitik.

Folkeoplysningspolitikken beskriver en fælles retning for, hvordan vi forener mange gode kræfter og

ressourcer for at styrke og udvikle de folkeoplysende tilbud til borgerne i en fireårig periode.

Endvidere beskriver politikken ambitionsniveauet, rammevilkårene og det brede samarbejde inden for

folkeoplysningen. Samtidig fremhæves nedenstående indsatsområder, som prioriteres for at udvikle og

styrke området i den periode politikken dækker.

Forslaget til konkrete indsatsområder:

Flere borgere deltager aktivt

Foreningernes ressourcer bliver styrket

Faciliteter understøtter aktivitet og mange brugere

Samarbejde bredt for at styrke folkeoplysningen

Det foreslås at forslag til ny folkeoplysningspolitik sendes til høring blandt de folkeoplysende foreninger i

Rødovre.

Lov- og plangrundlag
Folkeoplysningslovens § 34.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan
KFU januar 2019: 1. behandling af forslag til ny folkeoplysningspolitik.

Januar/februar: Høring af forslag i de folkeoplysende foreninger i Rødovre

FOU februar: 2. behandling af forslag

KFU marts: 2. behandling af forslag

KB marts: Behandling af forslag

Bilag
1. Udkast til ny Folkeoplysningspolitik
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48. Fordeling af rammen til folkeoplysning for 2019
Beslutningskompetence: 

Sagens kerne
Fordeling af rammen til folkeoplysning for 2019.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til fordelingen af rammen til folkeoplysning for 2019 godkendes.

Beslutning
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Retningslinjer for fordeling af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning og tilskud til det frie

folkeoplysende foreningsarbejde blev godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 25. august 2015. Den

samlede ramme for 2019 er på 8.462.960 kr. 

Børne- og Kulturforvaltningen har, ved fordelingen, vægtet de enkelte områder således. at den er

afstemt i forhold til den godkendte fordeling for 2018.  

Børne- og Kulturforvaltningen har, med baggrund i de modtagne ansøgninger til folkeoplysning for 2018,

gennemgået de enkelte ansøgninger fra de lokale foreninger og sammenholdt disse med de godkendte

retningslinjer. 

På budgettet for 2019 er der samlet 8.462.960 kr. til rådighed. 

Samlede ramme for 2019 8.462.960 kr. 

Nærmere angivne formål - § 6, stk. 2 - note 1 304.600 kr.

Lokaletilskud - jf. § 23, folkeoplysende

voksenundervisning - note 2

638.577 kr.

Lokaletilskud foreninger - jf. § 25, folkeoplysende

foreningsarbejde - note 3

1.475.410 kr.

Initiativpuljen - § 6, stk. 3 - note 4 50.000 kr.

Folkeoplysende voksenundervisning - note 5 2.020.341 kr. 

Ekstraordinær pulje til voksenundervisning mv. -

note 6

300.000 kr.

Tilskud til særlige grupper - note 7 577.105 kr.

Mellemkommunale betalinger

- betalinger til andre kommuner 400.000 kr. 

- betalinger fra andre kommuner 100.000 kr.

300.000 kr.

Folkeoplysende foreningsarbejde -

"Rødovreordningen" - note 8

2.433.285 kr.

Venskabsbyordningen - note 9 15.000 kr.

Pulje til ekstraordinært tilskud - note 10 80.654 kr.

Rødovre Concert Band - note 11 174.800 kr.

Udstyr - note 12 A 30.000 kr.

Akutpulje - note 12 B 42.188 kr.

Fælleskommunal handicapidrætspulje - note 13 21.000 kr. 
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Rest 0 kr.-

Note 1 – Nærmere angivne formål - § 6, stk. 2.:

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 23. oktober 2018 blev der til nærmere angivne formål jf.

folkeoplysningslovens § 6, stk. 2, godkendt ansøgninger svarende til 304.600 kr. 

Note 2 – Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, jf. § 23:

Tilskuddet dækker udgifter til leje af diverse lokaler, som aftenskolerne ikke kan få stillet til rådighed i

Rødovre Kommune. 

Lokaler til administration, EDB- og instrumentalundervisning dækkes med 100% til AOF jf. tidligere

aftale. Endvidere dækkes leje af Vestbad til AOF med 100% jf. samarbejdsaftale med Brøndby Kommune.

I rammefordelingen for 2019 er der afsat 235.200 kr., som jf. ovenstående, kan anvendes af AOF til

dækning af deres administrationslokaler. 

Til FOF Brøndby/Rødovre er der afsat 25.000 kr., som Rødovre Kommunes bidrag til medfinansiering af

Brøndby Kommunes udgift til dækning af administrationslokaler på adressen Nygårds Plads 7. 

Se bilag 1 - Ansøgning om lokaletilskud 2019- Aftenskoler

Note 3 – Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger, jf. § 25:

Tilskuddet dækker udgifter, som de respektive foreninger har i forbindelse med egne eller lejede

lokaler/hytter mv. jf. de gældende retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget august 2015.

Lokaletilskudssatsen er fastlagt til 80 % til folkeoplysende foreninger jf. § 25 i Folkeoplysningsloven. Den

Selvejende Institution Foreningshuset, er der tale om fuld dækning af et fast aftalt beløb. 

Følgende foreninger har ikke fået det ansøgte beløb:

Hwarang:

Har søgt tilskud på 135.000 til varme, som de allerede får tilskud til via tilskud til lokalelejen - Ikke

bevilget, De får ikke tilskud til vedligeholdelse, da formålet ikke er beskrevet.

FDF Hendriksholm:

Har søgt om lokaletilskud til uddannelse med 4.200 - ikke bevilget. Kan søge ekstraordinært tilskud hvis

behov.

Hawerthi:

Har ansøgt om 40.000 kr. til lokaleleje i eksterne hytter, i forhold til tidligere erfaring bruger de ikke

mere end 20.000 kr. Kan søge ekstraordinært tilskud ved behov.

KFUM Rødovre:

Reduceret med 8.000 kr. til vedligeholdelse, rengøring og ekstern hytteleje beløb de erfaringsmæssigt

bruger.

Dui Leg-og Virke Rødovre:

Får umiddelbart bevilget det ansøgte beløb. Vi har stillet spørgsmål til AOF (udlejer) til, hvilke beløb

DUI Leg- og Virke rent faktisk har betalt i husleje for 2017 og 2018. Har ikke modtaget svar.

Bilag mrk A

Note 4 – "Initiativ- og Udviklingspuljen" - en pulje til udviklingsarbejde:

I lov af 07.06.2011 forpligtes kommunerne jf. § 6 stk. 3 til at afsætte midler til udviklingsarbejde. Børne-

og Kulturforvaltningen har valgt at afsætte 50.000 kr.  

Note 5 – Folkeoplysende voksenundervisning:

Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning er fordelt efter de principper, som er indeholdt i de

retningslinjer, som blev godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 25. august 2015.  
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Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning udbetales i rater med 75 % pr. 1. januar 2019 og 25%

pr. 1. juli 2019 jf. Kultur- og Fritidsudvalgets afgørelse af 13. november 2012. 

Dækningsprocenten er sat til 80%.

 Se bilag 2 - Udregningsmodel jf. retningslinjernes § 5.

Note 6 - Der er etableret en pulje til ekstraordinære tilskud til voksenundervisning m.m. Ansøgningsfrist

om tilskud fra puljen er den 1. september 2019.

Puljen kan kun søges af aftenskoler, som i forvejen har modtaget tilskud til undervisning for 2019.

Regionalskoleordningen 

I henhold til Folkeoplysningslovens § 5, stk. 7 kan Kommunalbestyrelsen godkende foreninger, der ikke

er hjemmehørende i kommunen med henblik på at stille lokaler til rådighed samt yde tilskud til

nedsættelse af egenbetalingen til pensionister mv. 

Med virkning fra 1. januar 2006 har Københavns Kommune overtaget udbetalingen af tilskud til

undervisning, hvilket har medført en betydelig forenkling for den enkelte aftenskole og

primærkommune. 

Der afsættes ikke penge via rammen til undervisning men via ”Mellemkommunale betalinger”.  

Godkendte regionalskoler:

Invalideredes Oplysnings Forbund – IOF   

Specialundervisning for voksne i Storkøbenhavn – SUKA

Regionalskolerne vil fortsat kunne ansøge om tilskud til særlige grupper og få stillet gratis lokaler til

rådighed jf. de vedtagne regler herfor. 

Tilrettelæggelsesformer: 

Fordelingen af tilskud for henholdsvis 2018 og 2019 til de 4 tilrettelæggelsesformer er således: 

Tilrettelæggelsesform % - fordeling 2018 % - fordeling 2019

Undervisning og studiekredse 35,42% 44,66%

Undervisning af handicappede 46,74% 29,98%

Instrumentalundervisning 8,72% 9,19%

Foredrag 9,11% 16,17%

Note 7 – Tilskud til særlige grupper:

Pensionister

Arbejdsledige

Personer over 60 år uden arbejde

Personer på overgangsydelse kan deltage på maksimalt 2 hold og modtage et tilskud på: 

10,00 kr. pr. undervisningstime på almene hold, handicap hold og instrumentale hold

25,00 kr. pr. foredragstime

13,50 kr. pr. time til motions- og bevægelsesfag

Det skal bemærkes, at der i de gældende regler er anført, at såfremt det samlede forbrug overstiger de

meddelte bevillinger, vil den enkelte aftenskole få kompensation, idet merudgiften finansieres ved en

reduktion i tilskudsrammen til undervisning i det efterfølgende finansår. Tilsvarende vil et mindre

forbrug blive tilført tilskudsrammen, jf. i øvrigt retningslinjernes § 14. 

Der er ansøgt i henhold til egne regnskabstal for perioden 1.1. - 31.12. 2017.
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Bilag 3

Note 8 – Rødovreordningen – Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde jf. § 15:

Børne- og Kulturforvaltningen har gennemgået samtlige foreningers ansøgninger og vurderet hver enkelt

ansøgning. Alle har stort set fået opfyldt deres ønsker. 

Rødovre Trampolinklub er eneste nye forening.  

Følgende foreninger er blevet ”ramt” af, at man ikke kan få større persontilskud, end medlemmerne

under 25 år har indbetalt i kontingent (fremhævet med rød på udregningsmodellen):  

Nakada Budo Rye

DUI Leg- og Virke, Rødovre afd.

DUI - Leg- og Virke, Rødovre afdelingen, har oplyst meget store tal i deres ansøgning. De er blevet bedt

om at dokumentere det anførte antal medlemmer (156 i alt og 133 under 25 år). Vi har efterfølgende

modtaget dokumentation for antal medlemmer (samme dokumentation de sender til hovedforbundet).

Denne er nøje gennemgået, og vi kommer frem til, at der er i alt 86 betalende medlemmer, af disse er

47 betalende medlemmer under 25 år.

Vi har benyttet vores tal ved fordelingen.

Bilag mrk B

Note 9 - Venskabsbyordningen:

På Venskabsbyordningen er der afsat 15.000 kr.

Note 10 - Pulje til ekstraordinære tilskud:

Puljen til ekstraordinære tilskud er sat til 80.654 kr. og kan, i lighed med tidligere år, søges den 1. maj og

den 1. november 2019. 

Note 11 - Rødovre Concert Band:

Beløbet er uændret i forhold til 2018. 

Note 12 - Udstyrs- og akutpulje:

A.

Der afsættes 30.000 kr. til indkøb af udstyr, som kan anvendes i forbindelse med afvikling af kultur i

byens rum, julemarked, børnefestival, foreningsarrangementer m.v., således at alle parter for fremtiden

kan spare på lejeudgiften.

Puljen forøget med 10.000 i forhold til 2018.

B.

Der afsættes 42.188 kr. til en ”Akut-pulje”, således at Børne- og Kulturforvaltningen kan anvende disse

midler til ekstraordinære engangsudgifter (gymnastikredskaber mv.) og til nye foreninger. Puljen er

opskrevet med 14.626 kr. i forhold til 2018.  

Note 13 - Fælleskommunal Handicapidrætspulje:

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. maj 2013 sag nr. 19, blev det vedtaget at tilslutte sig den

fælleskommunale idrætspulje - en pulje med det formål at medvirke til igangsættelse af idrætstilbud for

særligt ressourcekrævende grupper af handicappede børn og unge. Udgiften til den fælleskommunale

idrætspulje udgør 50 øre pr. indbygger pr. år og beløbet tages fra rammen til folkeoplysning. Puljen er

uændret i forhold til 2018. 

Generelt:

Det skal bemærkes, at de enkelte foreningers ansøgninger vil blive medbragt til Folkeoplysningsudvalgets

møde, den 28. november 2018. Såfremt det enkelte medlem af Folkeoplysningsudvalget ønsker at se
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ansøgningerne inden mødet, kan pågældende møde i Børne- og Kulturforvaltningen og gennemgå de

enkelte ansøgninger. 

Lov- og plangrundlag
Fordeling af rammen til folkeoplysning efter Folkeoplysningsloven

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Tidsplan
2019

Bilag
1. Endelige tal til mødesagen - undervisning aftenskolere -bilag 2

2. Endelige tal til mødesagen særlige grupper aftenskoler -bilag 3

3. Endelige tal til mødesagen lokaletilskud aftenskoler - bilag 1

4. Fordelingssag 2019 Rødovreordningen - mrk. B

5. Fordelingssag 2019 - lokaletilskud foreninger - mrk. A
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49. Diverse
Beslutningskompetence: 

Beslutning
Taget til efterretning.
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