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1. Godkendelse af dagsorden 
18/1921 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 20-04-2021:  
Godkendt. 
 
Henrik Fløytrup deltog i mødet fra kl. 17.30. 
 
Erik Jakobsen forlod mødet kl. 18.00. 
 
 
 
 

2. Ekstraordinært tilskud til aftenskoler 
20/22426 

Beslutningstema:  
Drøftelse og beslutning om hjælpeforanstaltning for aftenskole, således at 
eventuelt mindreforbrug af budgetteret tilskudssagn for 2020 ikke 
tilbagebetales i forbindelse med regnskabsaflæggelse for 2020. 

Indstilling:  
Det indstilles til godkendelse, 

 At aftenskolerne i forbindelse med aflæggelse af tilskudsregnskab for 
2020 gives mulighed for ikke at tilbagebetale tilskudstilsagn til dækning 
af foreningens underskud for 2020.  
 

 At udbetalingen maximalt kan andrage foreningens underskud og ikke 
overstige foreningens tilskudstilsagn. 

Sagsfremstilling:  
AOF anmoder Folkeoplysningsudvalget om drøftelse af mulighed for, at 
aftenskoler med underskud på driften som følge af Covid-19 kan beholde 
budgetteret tilskudstilsagn for 2020. 
 
For AOF’s vedkommende er underskuddet på ca. 750.000 kr. for den 
folkeoplysende del af regnskabet. 
AOF har ikke kunnet søge statslige hjælpepakker til faste udgifter, da de har 
andre aktiviteter under samme CVR.nr. 
 
Underskuddet er begrundet i nedlukningen, hvor det ikke har været muligt at 
udbyde og markedsføre tilbud og samtidig er der brugt uforholdsmæssig 
mange administrative ressourcer på at udsætte hold flere gange, aflyse hold 
og udregne tilbagebetaling til deltagere, husleje, værnemidler og ekstra 
rengøring. 
 
AOF administrerer undervisning for flere små foreninger – Handicap 
Idrætsforeningen incl. Halliwick, AOF Kunstskolen og AOF Gudme. Her har 
AOF afholdt den ekstra udgift, der har været til ovennævnte omkring 
administration. 
Mindreforbrug for AOF og AOF kunstskole vil for 2020 for undervisning og 
lokale beløbe sig til ca. 712.754 kr.  
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Flere undervisere/kursister har ikke ønsket/turdet at udbyde/deltage på hold 
pga. smittefare. Dog har Folkeoplysningsudvalgets beslutning om tilskud til 
etablering af små hold gjort, at der er kommet væsentlige flere hold i gang. 
Det har været meget positivt. 
 
Flere kommuner har med hjemmel i Kulturministeriets i Bekendtgørelse om 
midlertidige foranstaltninger for folkeoplysende foreninger og kulturministerens 
anmodning om at hjælpe de folkeoplysende foreninger igennem krisen, 
besluttet at lade foreningerne beholde deres tilskudstilsagn for 2020. Dette for 
at give foreninger mulighed for at starte op igen, når samfundet genåbnes, 
uden de store økonomiske forhindringer. 
 
Administrationen foreslår, at aftenskolerne i forbindelse med aflæggelse af 
tilskudsregnskab for 2020 fremsender deres samlede regnskab 2020. Såfremt 
regnskabet viser et underskud kan der anmodes om ikke at tilbagebetale et 
eventuelt mindreforbrug af tilskudtilsagnet. 
 
Udbetaling af tilskud kan maximalt andrage foreningens underskud og ikke 
overstige foreninges mindreforbrug af tilskudstilsagnet. 

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Beløbene for 2020 er budgetteret og vil derfor ikke give merudgifter, dog vil 
der som tidligere år ikke være så stort et mindreforbrug til overførsel ved årets 
udgang  
 
Regnskaberne for aftenskolerne 2020 er endnu ikke opgjort, men idet de 
fleste af aftenskolerne er forholdsvis små, skønnes behovet for understøttelse 
ikke at blive aktuelt for alle aftenskoler. 
 
Samtidig har aftenskolen FO-Svendborg meddelt, at foreningen nedlægges 
og tilskudstilsagn for 2020 og 2021 tilbagebetales fuldt ud. 

CO2-Konsekvensvurdering:  
Ingen. 

Lovgrundlag:  
Folkeoplysningsloven med tilhørende bekendtgørelser. 

Sagen afgøres i:  
Folkeoplysningsudvalget. 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 20-04-2021:  
Udvalget var positive overfor at hjælpe betrængte aftenskoler. 
Administrationen indhenter og behandler aftenskolernes samlede regnskaber. 
Resultatet heraf fremlægges for Folkeoplysningsudvalget.  
Efterfølgende tager udvalget stilling til, i hvilket omfang aftenskolerne kan 
hjælpes. 
 
Henrik Fløytrup var fraværende. 
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3. Høring - anlægsprojekter til idræt og bevægelse  
21/3505 

Beslutningstema:  
Drøftelsessag 

Indstilling:  
Direktionen indstiller: 
- At udvalget giver udtalelse i relevante projekter. 

Sagsfremstilling:  
Foreninger, borgere og andre interessenter har i perioden den 01/01–28/02 
2021 indsendt beskrevne anlægsprojekter på idræts- og bevægelsesområdet 
til Svendborg Kommune. 
 
Høringsproces og politisk behandling 
Projekterne sendes i marts og april 2021 jf. gældende procedure til udtalelse i 
Haludvalget, Folkeoplysningsudvalget, Sport og Idræt i Svendborg (SIS), som 
alle er høringsparter i sager vedr. anlægsprojekter til idræt og bevægelse.  
 
Alle ansøgere inviteres til et præsentationsmøde den 19. maj 2021, hvor 
projektejerne bag de indkomne ansøgninger får lejlighed til, kort at præsentere 
indholdet i deres ansøgning for Byrådet. 
 
På møder i Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik og Erhvervsudvalget den 10. 
juni 2021, prioriterer og fremsender udvalgene eventuelle udvidelsesønsker til 
Økonomiudvalget i juni, jf. Svendborg Kommunes budgetprocedure. 
 
De projekter, som potentielt opnår støtte, kan forvente at modtage midlerne 
primo januar 2022, hvis projektet opnår fuld finansiering. Er dette ikke 
tilfældet, vil bevillingen være gældende frem til den 1. januar 2024. 
 
Det skal understreges, at der ikke er afsat særskilt økonomi til at realisere nye 
projekter. Det betyder, at det alene er en politisk beslutning at afsætte 
økonomi til nye projekter. 
 
Ansøgningerne fra 2021, der ikke blev imødekommet overføres ikke 
automatisk til 2022. 
 
Administrationen har modtaget i alt 18 ansøgninger. Der er indkommet 
ansøgninger for i alt 132.712.000 kr. til anlæg. Derudover er der i alt ansøgt 
om 4.331.000 kr. i tilskud til årligt driftstilskud. 
 
Ansøgningerne skal vurderes ud fra nedenstående kriterier: 
- Ansøgerens beskrivelse af formål, visioner og tanker bag projektet 
- Potentiel medfinansiering  
- Potentielle antal fremtidige brugere 
- Afstand til lignende facilitet 
- Potentielle nye samarbejdsmuligheder på tværs 
- Øget kvalitet for brugerne af faciliteten 
- Indtænkning af klima og energivenlige løsninger - i det omfang det er 

muligt 
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Der vil blive inddraget den fornødne ekspertise i vurderingen af indkomne 
ansøgninger i det omfang, det vurderes aktuelt. 
 
Til brug for vurdering af ansøgningerne er samtlige ansøgninger og 
vurderingsskema udsendt til Folkeoplysningsudvalgets medlemmer til 
besvarelse senest den 25. april 2021.  
Herefter udarbejdes et samlet udtræk af besvarelserne, som udgør 
Folkeoplysningsudvalgets høringssvar. 

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  

 
Der er ikke afsat særskilt økonomi til anlæg af projekter til idræt og 
bevægelse. Eventuelle udvidelsesønsker ledsages af finansieringsforslag, 
eller kan finansieres ved omprioriteringer inden for den afsatte budgetramme 
til anlæg. 

CO2-Konsekvensvurdering:  
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, ved de projekter som 
potentielt vil blive politisk prioriteret i budget 2022. 

Sagen afgøres i:  
Byrådet 

Bilag: 

1. Åben - Facilitetsproces 2022 - overblik 

Beslutning i Haludvalget den 18-03-2021:  
Punktet er udvidet med et ekstra projekt vedr. udvidelse af 
Rantzausmindehallen. 
 
De i alt 4 projekter blev gennemgået. Haludvalget gav udtryk for, at det var 
svært at prioritere på det foreliggende grundlag. 
 
Haludvalget har efter mødet fået fremsendt et spørgeskema til brug for 
vurderingen. Resultatet af denne vurdering vil indgå i høringssvaret fra 
Haludvalget. 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 20-04-2021:  
Der blev orienteret om udsendt mail med vurderingsskema for alle projekter. 
Frist for at downloade fil med projekter er den 21. april og frist for besvarelse 
er den 25. april. 
Udvalget var enige om, at det var en god måde at håndtere 
ansøgningsprocessen på. 
Alle besvarelser sammenfattes i et samlet høringssvar til Byrådets behandling. 
 
Henrik Fløytrup var fraværende. 
 
 
 
 

4. Synergien - Sammen om at skabe "Det fedeste ungemiljø" 
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21/6579 

Beslutningstema:  
Ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt Synergien – Sammen om at skabe 
”Det fedeste ungemiljø” på 394.300 kr. 

Indstilling:  
Det indstilles,  

 At Folkeoplysningsudvalget bevilger 162.000 kr. til dækning af løn til 
projektledere i perioden 1. juli -31. december 2021. 
Bevillingen er betinget af, at DGI-Fyn modsvarer bevilling. 

Sagsfremstilling:  
Konsortiet bestående af Svendborg Gymnastikforening (SG), Svendborg 
Forenede Boldklubber (SFB) Svendborg Idrætshal fik i 2020 bevilget en 
anlægspulje til udvidelse af SG-Husets lokaler med bevægelsessale, klub- og 
omklædningslokaler og et foyerområde, hvor man ville udvikle Synergien – 
”Det fedeste ungemiljø”. 
 
Projektets formål er at skabe ”de unges sted” og dermed udvikle og 
implementere et ungemilj’, der med et bredt inklusionsbegreb som grundpille 
vil sikre mange forskellige unge i Svendborg mulighed for at udvikle sig i åbne 
og aktive fællesskaber. Dette med udgangspunkt i Svendborg Idrætscenter og 
skabt i et foreningsfællesskab bestående af SFB, SG, Svendborg Tennisklub, 
Svendborg Basket Club og Svendborg Håndbold. 
 
Projektet er meget omfattende og løber over en 4.-årig periode med et samlet 
budget på 7.386.000 kr. 
 
Projektet er nu i sin opstart. DGI har bevilget 400.000 kr. til fase 1 forprojektet 
(dec.2020-maj2021) og yderligere 400.000 kr. til fase 2 (juni 2021-maj 2024) 
på betingelse af, at projektet selv kunne rejse samme beløb. 
 
På grund af projektets størrelse, vil det blive løftet ind i Byrådets budgetproces 
som en budgettema for 2022. 
 
For at sikre projektets igangværende konkretiseringsfase vil der således være 
behov for finansiering af projektet for perioden 1. juli-31.december 2021, hvor 
en eventuel bevilling fra Byrådet vil være til disposition. 
 
Der søges således 394.300 kr. til dækning af løn til projektledere, 
administration og IT i perioden 1. juli-31. december 2021.  

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Udgiften afholdes af Folkeoplysningsudvalget budget 2021 til Puljer og 
Fritidsliv – Udviklingspuljen. 

CO2-Konsekvensvurdering:  
Ingen 

Sagen afgøres i:  
Folkeoplysningsudvalget. 
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Bilag: 

1. Åben - Ansøgning fra Synergien om tilskud fra udviklingspuljen 
2. Åben - Budget Synergien - 15-25 budget efterår 2021.xlsx 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 20-04-2021:  
Indstillingen blev godkendt. 
 
 
 
 

5. Rejs til Danmark 
21/2119 

Beslutningstema:  
Ansøgning til Udviklingspuljen om økonomisk støtte til inventar m.m. til 
rejsebibliotek på Frederiksø samt honorar til relevante foredragsholdere i 
forbindelse med udflugter i og om den sydfynske natur.  

Sagsfremstilling:  
Rejs til Danmark er en selvorganiseret gruppe med tilknytning til en forening, 
der udgiver det almennyttige tidsskrift Ny Jord. 
 
Rejs til Danmark har indgået lejeaftale med Svendborg Kommune vedrørende 
lokale på Frederiksø. Rejs til Danmark planlægger i sommeren 2021 at åbne 
et folkeligt rejsebibliotek i lejemålet på Frederiksø med offentlig adgang. 
Hensigten er at arrangere folkeoplysende udflugter, foredrag og andre 
arrangementer til gavn for alle borgere og turister i Svendborg Kommune. 
Målet er at skabe nye fællesskaber i Svendborg Kommune med 
udgangspunkt i borgernes interesse for natur og friluftsliv. 
 
Målgruppen er bred – alle unge og voksne med interesse for naturen i og 
rundt om Svendborg Kommune.  
 
Det er hensigten at arrangere folkeoplysende arrangementer med fokus på 
natur og friluftsliv. Dette skal ske i samarbejde med blandt andet Cykeltutten 
og andre lokale aktører. Som eksempel nævner ansøger cykelture med 
naturvejledere i den fri natur, der kan være med til at skabe nye fællesskaber 
på tværs af generationerne. Den planlagte periode for afvikling af 
arrangementerne er 1. juni – 1. oktober 2021. 
 
Rejs til Danmark vil fremme interessen og oplysningen omkring 
indenrigsrejser og særligt udflugter i det lokale, hvor man med inspirerende 
vejledning kan blive klogere på ens nære omgivelser. 
 
Rejs til Danmark vil fungere som inspirerende udgangspunkt for udflugter, 
arrangere filmvisninger i biblioteket på Frederiksø og arrangere foredrag med 
relevante foredragsholdere, der ved noget om Sydfyns natur. 

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Budget: Kr. 
Istandsættelse: maling og malergrej. 11.000 kr. 
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Køb af brugt inventar: reoler, borde, 
sofaer og rejsebøger.  
Proviant til udflugter 1.000 kr. 
Honorar til biolog 2.000 kr. 
Honorar til geolog 2.000 kr. 
Honorar til geograf 2.000 kr. 
I alt: 18.000 kr. 

 

Bilag: 

1. Åben - Rejs til Danmark - Ansøgning Udviklingspuljen 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 20-04-2021:  
Bevilget 17.000 kr. som forsøgsordning under udviklingspuljen. 
Udvalget ønsker en evaluering af forløbet senest med udgangen af november 
2021.  
 
Erik Jakobsen var fraværende. 
 
 
 
 

6. Medlemstilskud 2021 
21/730 

Beslutningstema:  
Fastsættelse af medlemstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger for 2021  

Indstilling:  
Formanden indstiller 

 At et medlemstilskud på 133 kr. pr. medlem under 25 år godkendes. 

Sagsfremstilling:  
Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert år taksten for medlemstilskud. 
 
Budgetsummen for 2021 er på 1.688.812 kr. Beløbet er inklusiv overførsel på 
43.516 kr. fra BUS kursuspulje. 
 
Antal medlemmer under 25 år er opgjort til 12.626 i 2021. 
 
Med en udbetaling på 133 kr. pr. medlem under 25 år, vil der være et 
overskud på 5.407 kr. 
 
I 2020 var medlemstilskuddet 120 kr. pr. medlem under 25 år og der var 
13.612 medlemmer under 25 år. 

CO2-Konsekvensvurdering:  
Ingen 

Sagen afgøres i:  
Folkeoplysningsudvalget 
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Bilag: 

1. Åben - Medlemstilskud 2021 - Beregning 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 20-04-2021:  
Indstillingen blev godkendt. 
 
Erik Jakobsen var fraværende. 
 
 
 
 

7. Sommer- og efterårsaktiviteter 2021 
20/25970 

Beslutningstema:  
Bevilling til ferieaktiviteter for børn og unge i sommer- og efterårsferien 2021. 

Indstilling:  
Formanden indstiller, 

 at 149.070 kr. fordeles til foreningerne jf. bilag, forudsat at aktiviteterne 
afholdes.  

Sagsfremstilling:  
Der er søgt tilskud til 27 forskellige aktiviteter i sommerferien og 1 aktivitet i 
efterårsferien. 
 
Af vedlagte bilag fremgår det, hvilke foreninger der har søgt, hvilket 
tilskudsbeløb de har søgt samt administrationens forslag til bevilling. 
 
Ifølge vedtagne retningslinjer for sommerferieaktiviteter for børn og unge må 
deltagerbetalingen ikke overstige 25 kr. pr. time, hvis foreningen søger tilskud. 
Alle foreninger, som søger tilskud, har en deltagerbetaling på maksimalt 25 kr. 
pr. time. 

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Der er i budgettet for 2021 i alt 376.296 kr. inklusiv overførselsmidler fra 2020 
til ferieaktiviteter.  

Bilag: 

1. Åben - Ferieaktiviteter 2021 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 20-04-2021:  
Det vedtoges at bevilge tilskud som ansøgt med 182.510 kr. 
 
Erik Jakobsen var fraværende. 
 
 
 
 

8. Renoveringspulje for klubhuse 2021 
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20/23486 

Beslutningstema:  
Behandling af ansøgninger til renoveringspuljen for klubhuse – 1. runde 

Indstilling:  
Underudvalgets indstilling til fordeling af puljemidler fremgår af vedlagte 
oversigt over ansøgninger. 
 
Det indstilles: 

 At der bevilges i alt 28.900 kr. fra renoveringspuljen til Stenstrup 
Idrætsforening til udskiftning af vinduer samt 

 At der bevilges 10.000 kr. til Svendborg Sportsfiskerforening til 
udskiftning af belysning i klubhus. 

Sagsfremstilling:  
Der er indkommet i alt 5 ansøgninger til renoveringspuljen for foreningsejede 
klubhuse. Det fremgår af oversigtsskema (bilag), hvilke foreninger der har 
søgt, renoveringens art, det ansøgte beløb samt tilskudsbeløbet, som 
indstilles af underudvalget. 
3 af de 5 ansøgninger falder uden for de fastlagte retningslinjer for puljen og 
indstilles derfor ikke til tilskud.   

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Der er 737.774 kr. til disposition i renoveringspuljen for klubhuse. Der er i år 
ikke en særlig pulje til energispareprojekter. 
 
Hvis tilskud bevilges som indstillet, vil der være 698.874 kr. til rest i 
renoveringspuljen til eventuel fordeling i 2. halvår 2021. 

CO2-Konsekvensvurdering:  
Tilskud til såvel nye vinduer som ny belysning forventes at reducere 
udledningen af CO2. 

Bilag: 

1. Åben - Ansøgninger til renoveringspulje 2021 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 20-04-2021:  
Indstillingen blev godkendt. 
 
Erik Jakobsen var fraværende. 
 
 
 
 

9. Principper for tilskud fra renoveringspuljen til vedligehold af 
klubhuse 
14/20690 

Beslutningstema:  
Drøftelse af eventuel ændring af vedtagne principper for tilskud til 
foreningsejede klubhuse 
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Sagsfremstilling:  
Alle folkeoplysende foreninger, som har egne klubhuse, kan søge tilskud fra 
puljen til renovering af klubhuse. 
 
Der kan søges til: 

 Udvendig renovering af klubhuse 
 Indvendig og udvendig energirenovering af klubhuse 

 
Der er nedsat et underudvalg under Folkeoplysningsudvalget, som behandler 
de indkomne ansøgninger 2 gange årligt og indstiller til 
Folkeoplysningsudvalget, hvilke ansøgninger der kan godkendes. 
 
Underudvalget har hidtil defineret ”klubhus”, som selve huset /lokalet, hvori de 
folkeoplysende aktiviteter foregår. 
 
Ifølge kommentarer til folkeoplysningslovens §25 skal følgende indgå i 
vurderingen af, om et anvist lokale er egnet til klublokale: 
 
”I vurderingen af, om et anvist lokale kan anses for egnet, skal bl.a. indgå, at 
lokalet skal ligge i foreningens lokalområde og rumme mulighed for et socialt 
liv ud over aktiviteten. Der skal endvidere være plads til rekvisitter og udstyr, 
og der skal være mulighed for særpræg og udsmykning i forhold til 
foreningens aktivitet. Endvidere skal lokalets størrelse og standard svare til 
aktivitetens indhold. I øvrigt forudsættes, at de lokaler, der anvendes til 
foreningens virksomhed, ikke strider imod bestemmelser i anden lovgivning 
som f.eks. arbejdsmiljø- , brand-, sundheds- og boliglovgivningen. ” 
 
Ofte er maskiner, rekvisitter, udstyr m.m. placeret i en selvstændig bygning 
beliggende i tilknytning til klubhuset. En sådan bygning er ikke blevet betragtet 
som en del af klubhuset, hvorfor ansøgning om fx udskiftning af tag på en 
sådan selvstændig bygning er blevet afvist som ikke berettiget til tilskud fra 
renoveringspuljen. 
 
Der ønskes en drøftelse af, om der fremover kan bevilges tilskud til renovering 
af en selvstændig bygning som anvendes i forbindelse med afvikling af de 
folkeoplysende aktiviteter.  

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 20-04-2021:  
Det vedtoges, at der, før vedtagelse af ændring i retningslinjerne, indhentes et 
samlet overblik over hvilke foreninger, der har selvstændige huse til 
opbevaring af rekvisitter mm. 
 
Erik Jakobsen var fraværende. 
 
 
 
 

10. Kursuspulje for idrætsforeninger 
15/2431 

Beslutningstema:  
Godkendelse af reviderede retningslinjer for Kursuspulje til idrætsforeningerne 
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Sagsfremstilling:  
Sport og Idræt i Svendborg (SIS) fremsender reviderede retningslinjer for 
kursuspuljen til idrætsforeningerne. 
 
 
Retningslinjerne er tilrettet sprogligt rettet til og pkt. 15 er tilføjet med følgende 
tekst:: 
 
”Bestyrelsen for Sport og Idræt i Svendborg kan udbyde opkvalificerende 
kurser rettet mod foreningernes frivillige ledere og på tværs af foreningerne. 
Kurserne vil specifikt være rettet mod bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, 
instruktører samt enkeltpersoner, der deltager i foreningens ledelse. 
Omkostningerne til disse kurser betales af kursuspuljens midler og 
omkostningerne har ikke indflydelse på de i pkt. 3 beskrevne satser eller 
betingelser. 
Sport og Idræt i Svendborg afgør i forhold til hvert enkelt kursusudbud, om der 
skal være deltagerbetaling. 
Såfremt en forening vælger at søge tilskud til en eventuel deltagerbetaling, vil 
de i punkt 3 nævnte betingelser være gældende 
 
Retningslinjerne træder i kraft fra 1. august 2021.  

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Ingen 

CO2-Konsekvensvurdering:  
Ingen 

Sagen afgøres i:  
Folkeoplysningsudvalget. 

Bilag: 

1. Åben - Reviderede retningslinjer for Kursuspuljen i SIS marts 2021. 
2. Åben - Retningslinjer for kursustilskud til SIS-foreninger 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 20-04-2021:  
Reviderede retningslinjer blev godkendt. 
 
Erik Jakobsen var fraværende. 
 
 
 
 

11. Halliwick Svømning - regnskab 2019 og 2020 
21/7115 

Beslutningstema:  
Godkendelse af regnskab for Halliwick Svømning for 2019 og 2020. 

Indstilling:  
Det indstilles, 

 At regnskaberne for 2019 og 2020 godkendes 
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 Overskud fra 2019 overføres til 2020 

Sagsfremstilling:  
AOF fremsender regnskab for Halliwick for både 2019 og 2020 til 
godkendelse. 
 
Regnskab 2019 viser et overskud på 1.099 kr. 
 
Regnskab 2020 viser et underskud på 22.632 kr. 
Årsagen til underskuddet er, at tilskuddet fra Svendborg Kommune på 65.000 
kr. ikke er udbetalt til AOF i regnskabsåret 2020. 
 
Coronaens har haft stor indvirkning på aktiviteten, idet kursister til denne 
aktivitet er sårbare. 
 
Tilskud for 2020 på 22.632 kr. udbetales til AOF. 

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Tilskud for 2020 vil belaste budget 2021. Udgiften forventes at kunne 
indeholdes indenfor Folkeoplysningsudvalgets budgetramme for 2021. 

CO2-Konsekvensvurdering:  
Ingen. 

Sagen afgøres i:  
Folkeoplysningsudvalget. 

Bilag: 

1. Åben - Orientering om Halliwick svømning 
2. Åben - Halliwick 2019 Regnskab 
3. Åben - Halliwick 2020 Regnskab 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 20-04-2021:  
Godkendt. 
 
Erik Jakobsen var fraværende. 
 
 
 
 

12. Forlængelse af bekendtgørelse om hjælpeforanstaltninger for 
folkeoplysende foreninger 
20/8685 

Beslutningstema:  
Orientering 
Orientering om brev fra kulturministeren om forlængelse af bekendtgørelse 
om visse midlertidige foranstaltning for  

Indstilling:  
Direktionen indstiller,  

 At orienteringen tages til efterretning. 
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Sagsfremstilling:  
Kulturministeren fremsender den 17. marts 2021 brev til borgmestre og 
udvalgsformænd med oplysning om, at den udstedte bekendtgørelse nr. 320 
af 30.03.2020 forlænges, således at den er gældende indtil 31. juli 2021. 
Bekendtgørelsen giver kommunerne hjemmel til at fravige fastsatte regler om 
tilskudsforudsætninger for voksenundervisning og frivillige folkeoplysende 
foreninger. 
 
Folkeoplysningsudvalget behandlede på møde den 22.02.2021 punkt omkring 
forlængelse af hjælpeforanstaltningerne for alle folkeoplysende foreninger. 
Udvalget vedtog at forlænge hjælpeforanstaltningerne indtil udgangen af juni 
2021.  

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Ingen, idet udgift til hjælpeforanstaltninger forventes at kunne indeholdes i det 
vedtagne budget 2021. 

CO2-Konsekvensvurdering:  
Ingen 

Lovgrundlag:  
Folkeoplysningsloven 

Sagen afgøres i:  
Kultur- og Fritidsudvalget. 

Bilag: 

1. Åben - Brev til borgmestre og udvalgsformænd 
2. Åben - Ændringsbekendtgørelse. forlængelse til 31.07.2021 
3. Åben - Forlængelse af bekendtgørelse ifm Covid-19 - Gældende 
bekendtgørelse.pdf 
4. Åben - Konsekvenser for Coronavirus for Folkeoplysningsområdet 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-04-2021:  
Taget til efterretning. 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 20-04-2021:  
Til efterretning. 
 
Erik Jakobsen var fraværende. 
 
 
 
 

13. Puljer til Forenings- og Fritidsliv i 2021 
21/8168 

Beslutningstema:  
Status på Puljer til Forenings- og Fritidsliv pr. 16.04.2021. 

Bilag: 

1. Åben - Folkeoplysningsudvalgets Puljer til forenings- og fritidsliv 2021 
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Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 20-04-2021:  
Til efterretning. 
 
Erik Jakobsen var fraværende. 
 
 
 
 

14. Information 
10/6841 

Beslutningstema:  
Information til udvalget. 

Sagsfremstilling:  
Formand: 
Ekstraordinære tilskud til foreninger 
Orienterede om, at den lille arbejdsgruppe, som blev nedsat i sidste møde har 
holdt møde. I forhold til fordeling af tilskud skulle der fokus på foreninger, der 
var truet på deres eksistens eller med behov for hjælp, som følge af Corona-
situationen. Og hvordan finder vi ud af, hvem der har behov? 
Fritidsteamet har holdt møde med formanden. Der arbejdes pt. på, at der 
sendes et brev ud til alle forening om mulighed for at booke et uformelt møde 
med Fritid og drøfte deres situation med udgangspunkt i følgende punkter: 

 Genstart af foreningsaktiviteter 
 Rekruttering af nye medlemmer  
 Markedsføring  
 Kommunale støttemuligheder  
 Kontakt til foreninger som har håndteret lignende situationer  
 Øvrige problematikker med forbindelse til coronakrisen 

 
Der arbejdes på organisering af, hvordan det i praksis kan lade sig gøre. 
 
Herdis Linde Jensen bemærker i forhold til tidspunkt for udsendelse af brev til 
foreningerne, at hun anbefaler, at man venter til umiddelbart før 
sommerferien, da foreningerne lige nu har travlt med at få gang i aktiviteterne. 
 
Udvalgsmedlemmer: 
 
INFORMATION FRA BESTYRELSER MV. 
 
Sport og Idræt i Svendborg (SIS) 
Der er ikke sket noget siden sidst. 
Der holdes forretningsudvalgsmøde i morgen. 
 
Haludvalget 
Hallerne mangler indtægter. Der modtages det folkeoplysende tilskud. 
Samtidig indstilles til politisk beslutning, at hallerne bliver kompenseret 100% 
for manglende indtægter i 2020 grundet covid19-nedlukning. Dog bliver 
afledte besparelser på el, vand og varme fratrukket. 
 
 
Samrådet for aftenskoler 
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Intet af berette. 
 
Børne- og Ungdomskorps (Spejderne) 
Egebjerghytten har modtaget afslag fra DUF på støtte til driftsudgifter, som 
følge af manglende udlejning. 
 
Ungdomsskolen 
Klubberne er startet aktivitet igen. 
Knallertkørt er også startet igen med en del på venteliste. 
Viceinspektørstilling opslås snarest. 
 
 
Forsamlingshusudvalget 
Husene er lukket helt ned. Pt. arbejdes der med opgørelse af økonomien i 
forhold til hjælpepakke for 2020. 
 
Administrationen: 

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Minder om, at det er valgår. Når der kan holdes generalforsamlinger skal der 
vælges kandidater til Folkeoplysningsudvalget til indstilling til Byrådet. 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 20-04-2021:  
Til efterretning. 
 
Erik Jakobsen var fraværende. 
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Underskriftsblad:  
 

Mødet sluttede kl.: 19:00 
 

 
Jan Find Petersen 
 

 
Birgit Sørensen 
 

 
Herdis Linde Jensen 
 

 
Kurt Sorknæs 
 

 
Ib Buch 
 

 
Anne Katrine Olsen 
 

 
Steen Tinning 

 
 

 
Preben Juhl Rasmussen 
 

 
Frank Müller-Bøgh 
 

 
Erling Johansen 
 

 
Erik Jakobsen 
 

 
Henrik Fløytrup 
 

 
Lars Erik Hornemann 
 

 
Lone Dreyer 
 
 
 


	Referat - Folkeoplysningsudvalg
	1. Godkendelse af dagsorden
	2. Ekstraordinært tilskud til aftenskoler
	3. Høring - anlægsprojekter til idræt og bevægelse
	4. Synergien - Sammen om at skabe "Det fedeste ungemiljø"
	5. Rejs til Danmark
	6. Medlemstilskud 2021
	7. Sommer- og efterårsaktiviteter 2021
	8. Renoveringspulje for klubhuse 2021
	9. Principper for tilskud fra renoveringspuljen til vedligehold af klubhuse
	10. Kursuspulje for idrætsforeninger
	11. Halliwick Svømning - regnskab 2019 og 2020
	12. Forlængelse af bekendtgørelse om hjælpeforanstaltninger for folkeoplysende foreninger
	13. Puljer til Forenings- og Fritidsliv i 2021
	14. Information


