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1. Evaluering af SPULT festivalen 2019

18/23323

Beslutningstema: 
Evaluering af SPULT festivalen 2019

Sagsfremstilling: 
Projektleder for SPULT kommer til mødet og fremlægger evaluering af 
festivalen 2019. 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 29-08-2019: 
Evalueringen taget til efterretning.

Lars Erik Hornemann (V), Anne Katrine Olsen (A), Steen Tinning (B), 
Henrik Fløytrup, Kurt Sorknæs, Cafer Koyuncu var fraværende.

2. Godkendelse af dagsorden

18/1921

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 29-08-2019: 
Godkendt. 
Punkt vedrørende udtræden af Folkeoplysningsudvalget optages på 
dagsordenen som punkt 8.

Lars Erik Hornemann (V), Anne Katrine Olsen (A), Steen Tinning (B), 
Henrik Fløytrup, Kurt Sorknæs, Cafer Koyuncu var fraværende.

3. Dig og din fritid - Oprettelse af fagligt kor

19/17655

Beslutningstema: 
LO Sydfyn søger 10.000,- kr. fra puljen Dig og din fritid til oprettelse af et 
fagligt kor.

Sagsfremstilling: 
LO Sydfyn ønsker at etablere et fagligt kor med det formål at styrke det 
psykiske og fysiske velvære blandt deltagerne og øge den fælles 
samhørighed mellem kollegaerne. I forbindelse med opstarten af koret vil 
der samtidig blive udskrevet en konkurrence om at skrive korets 
kendingsmelodi.
LO Sydfyn er ikke en folkeoplysende forening, men puljen Dig og din fritid 
kan søges af alle.
Budget:
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Korledelse 20 gange: kr. 20.000,-
Præmie til bedste sang: kr. 5.000,- 
I alt: kr. 25.000,-

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 29-08-2019: 
Bevilget 10.000 kr. til korundervisning.
Udvalget bemærkede, at såfremt der etableres et kor i foreningsregi, skal 
man være opmærksom på åbenhedskriteriet.

Lars Erik Hornemann (V), Anne Katrine Olsen (A), Steen Tinning (B), 
Henrik Fløytrup, Kurt Sorknæs, Cafer Koyuncu var fraværende.

4. Revidering af puljer

19/16104

Beslutningstema: 
Revidering af puljestruktur og beskrivelser

Indstilling: 
Administrationen indstiller, at udvalget drøfter den reviderede struktur

Sagsfremstilling: 
Administrationen i Kultur og Fritid har sammen med Formanden for 
Folkeoplysningsudvalget evalueret de puljer, der administreres af 
Folkeoplysningsudvalget, med henblik på at optimere beskrivelser, formål, 
ansøgningskriterier og formidling af puljerne.

I det arbejde er der identificeret en række puljer, hvor beskrivelserne er 
upræcise eller mangelfulde eller overlapper med andre puljer. Puljerne er 
samtidig evalueret ift. forståelsen for brugerne.

Evalueringen har resulteret i følgende ændringsforslag: 
 Foreningspuljen og rådighedspuljen lægges sammen til 

Foreningspuljen
Bemærkninger: Navnet ”rådighedspuljen” er svært at kommunikere, da 
den ikke siger noget om formål og målgruppe. Foreningspuljen kan 
fremover søges til projekter for både børn, unge og voksne. Se bilag

 Udviklingspuljen og Dig og din fritid lægges sammen til 
Udviklingspuljen  
Bemærkninger:  Anvendelsen af puljen Dig og din fritid har været 
begrænset, og formålet kan rummes i Udviklingspuljen. Se bilag

 Tema/fokuspulje
Bemærkninger: Der tilføjes en ny pulje, der løbende ændrer formål på 
baggrund af en særlig lokal interesse eller nye tendenser. Se bilag

 Pulje til partnerskaber eller samarbejde omdøbes til 
Samarbejdspuljen
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Bemærkninger: Puljen revideres tekstmæssigt, så formål og rammer 
fremgår tydeligere af puljekriterierne, ex. typer af samarbejde samt en 
mere præcis beskrivelse af aktører. Selve formålet med puljen er 
uændret

De resterende puljer fortsætter som hidtil, men revideres tekstmæssigt 
med henblik på at opnå en tydeligere formidling til foreninger og borgere i 
Svendborg Kommune. Formål og kriterier ændres ikke. Det gælder 
følgende puljer:

 Opstartspuljen
 Puljen til foreningsudvikling
 Renoveringspulje for klubhuse
 Bevæg dig for livet–puljen
 SIS’ kursuspulje
 SIS’ talentpulje
 BUS’ kursuspulje
 Aftenskolernes kursuspulje

For at arbejdet kan færdiggøres, er der behov for, at udvalget drøfter de 
beskrevne ændringer og kommer med eventuelle kommentarer, der skal 
tages med i det videre arbejde.
Udover de reviderede puljer, vil administrationen gennemgå 
kommunikationen og beskrivelsen af puljerne på Kultur og Fritids 
hjemmeside. Når den endelige puljestruktur er fastsat, udarbejdes et 
samlet puljekatalog, som formidles til folkeoplysende foreninger i 
Svendborg Kommune og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
Det samlede budget til puljerne ændres ikke i forbindelse med denne 
revision.

Lovgrundlag: 
Folkeoplysningsloven

Bilag:
Åben - Reviderede puljebeskrivelser

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 29-08-2019: 
Ændring godkendt som foreslået. 
Emne til Fokuspuljen vedtages i oktober.

Lars Erik Hornemann (V), Anne Katrine Olsen (A), Steen Tinning (B), 
Henrik Fløytrup, Kurt Sorknæs, Cafer Koyuncu var fraværende.

5. Aftenskoler - Regnskab 2018

17/26844

Beslutningstema: 
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Godkendelse af aftenskolernes regnskab for 2018 samt beslutning om 
bevilling af eventuelt merforbrug.

Indstilling: 
Det indstilles:

 At merforbrug bevilges.
 At regnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling: 
I Svendborg Kommune var der i 2018 i alt 39 godkendte aftenskoler.

34 modtog tilskud til undervisning
2 har kun søgt lokaletilskud
3 har ikke søgt tilskud
2 aftenskoler har stoppet deres virksomhed midt i 2018.
18 aftenskoler får udbetalt løn via Svendborg Kommune

Den økonomiske ramme for aftenskolernes virksomhed i 2018:

Undervisning 3.766,071 kr.
Lokale 557.706 kr.

Regnskab for undervisning 2018:

Budget Forbrug Mindreforbrug 

3.766.071 kr. 2.868.381 kr. 897.690 kr.

14 aftenskoler har haft et mindreforbrug på i alt 209.334 kr. i forhold til 
bevilling.

4 aftenskoler har haft et merforbrug på i alt 24.346 kr. pga. flere afviklede 
timer
1 aftenskole har haft et merforbrug på i alt 27.203 pga. omlægning af 
undervisning til fleksible tilrettelæggelsesformer.

Regnskab for Lokaletilskud 2018:

Budget Forbrug Mindreforbrug 

557.706 kr. 447.700 kr. 101.003kr.

17 ud af de 40 aftenskoler har søgt om lokaletilskud. Øvrige er placeret i 
kommunale lokaler eller har en gratis ordning.

3 aftenskoler har haft et merforbrug på i alt 9.003 kr. pga. flere afviklede 
timer.

I lighed med tidligere år anbefales, at tilskud til merforbrug bevilges
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Bilag:
Åben - AFTENSKOLER REGNSKAB 2018 - UNDERVISNING
Åben - AFTENSKOLER REGNSKAB 2018 - LOKALETILSKUD

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 29-08-2019: 
Regnskaberne blev godkendt.
Foreninger med merforbrug fik godkendt tilskud til dette.

Lars Erik Hornemann (V), Anne Katrine Olsen (A), Steen Tinning (B), 
Henrik Fløytrup, Kurt Sorknæs, Cafer Koyuncu var fraværende.

6. Folkeoplysningsudvalgets Rådigheds- og Udviklingspulje

19/1743

Beslutningstema: 
Status på Rådigheds- og Udviklingskontoen pr. 09.08.19

Bilag:
Åben - Rådigheds- og Udviklingspulje 2019 - oversigt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 29-08-2019: 
Status er taget til efterretning.

Lars Erik Hornemann (V), Anne Katrine Olsen (A), Steen Tinning (B), 
Henrik Fløytrup, Kurt Sorknæs, Cafer Koyuncu var fraværende.

7. Information

10/6841

Sagsfremstilling: 
Formand:
Orienterer om Konsortiets byggeplaner omkring Idrætscentret. Har været 
tilknyttet i forhold til mulighed for lokaletilskud til de nye lokaler.

Udvalgsmedlemmer:

Information fra Sport og Idræt i Svendborg (SIS):
Ansøgninger til talentpuljen behandlet
Ønsker til drøftelse på formandsmøde: langsigtede ønsker fra foreninger, 
prioritering af anlæg og Idrætsforum
Prisfest 2. november – 200.000 kr. er fundraiset til arrangementet.
Aftalt møde med SIKO i Odense – sparring og udveksling af gode ideer til 
arbejdsform og udvikling.
Arbejder med afvikling af bestyrelseskursus for SIS.

Information fra Haludvalget:
Konstituering – Frank Müller-Bøgh fortsat formand
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Drøfter økonomi og renoveringspulje – Midtbyhallen skal have nyt tag, 1,4 
mio kr.
Ridehus skal have nyt tag.
Badmintonhallens dispensation udløber 31.12.10 afventer hvad der sker 
omkring salg. Der er afsat 5 mio kr. til renovering/nedrivning.
Vester Skerningehallens kedel blev kasseret, så her trådte Haludvalget til 
med akuthjælp på 150.000 kr.

Information fra Børne- og Ungdomskorps (BUS - Spejderne)
Spejderne blevet en del af Prisfesten.

Information fra Ungdomsskolens bestyrelse:
Økonomien halter. Har været kreative, men det kniber med at blive ved.
Hvor vi i 2007 havde et medlemstal på 15% af målgruppen så har vi i dag 
32%.
Konsekvensen kan blive, at aktiviteterne neddrosles.
Lokalerenoveringen udsat fordi der fra CETS ikke er økonomi.

Samrådet for Folkeoplysning 
Ingen søgt 10 % puljen
2 har søgt kulturpuljen.

Information fra Forsamlingshusudvalget:
Udvalget tager på Ø-tur den 7. september. Møde afholdes i Skarø 
Forsamlingshus og videre til besøg i Drejø Forsamlingshus. 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 29-08-2019: 
Orienteret.

Lars Erik Hornemann (V), Anne Katrine Olsen (A), Steen Tinning (B), 
Henrik Fløytrup, Kurt Sorknæs, Cafer Koyuncu var fraværende.

8. Udtræde af Folkeoplysningsudvalget

17/24747

Beslutningstema: 
Anmodning om udtræden af Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling: 
Det indstilles,

 At udtræden af Folkeoplysningsudvalget bevilges.
 At der foretages et suppleringsvalg

Sagsfremstilling: 
Cafer Koyuncu anmoder ved skrivelse modtaget den 27. august 2016 om 
udtræden af Folkeoplysningsudvalget pr. 1. august 2019, idet han er 
fraflyttet kommunen.

I forbindelse med valghandlingen til Folkeoplysningudvalget for perioden 
2018 – 2021 var der ikke kandidater til at dække suppleantposterne for 
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kategorien ”Øvrige foreninger”, hvorfor der ikke umiddelbart kan indtræde 
en suppleant.

I forretningsordenen, hvor valghandling til Folkeoplysningsudvalget er 
beskrevet, er der ikke nævnt mulighed for, at der kan være vakante poster 
i udvalget i en periode, hvorfor der skal foretages et suppleringsvalg.
Proceduren er, at der skrives til de folkeoplysende foreninger i kategorien 
”øvrige” og annonceres til lokalavisen om valg af 1 medlem og 2 
suppleanter.

Bilag:
Åben - Anmodning om udtræden fra Cafer
Åben - Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2018 - 2021

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 29-08-2019: 
Udtræden  bevilget
Der indkaldes og annonceres omkring suppleringsvalg.

Lars Erik Hornemann (V), Anne Katrine Olsen (A), Steen Tinning (B), 
Henrik Fløytrup, Kurt Sorknæs, Cafer Koyuncu var fraværende.
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Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 19:00

Jan Find Petersen

Birgit Sørensen

Herdis Linde Jensen

Kurt Sorknæs

Ib Buch

Cafer Koyuncu

Lars Erik Hornemann

Jan Bunkenborg

Preben Juhl Rasmussen

Frank Müller-Bøgh

Erling Johansen

Erik Jakobsen

Henrik Fløytrup

Anne Katrine Olsen

Steen Tinning
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