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1020.

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:
Dagsorden blev godkendt.

1021.

20/6972 Tiltag på fritidsområdet som følge af Covid-19

Indstilling
Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter og anbefaler foranstaltninger
på folkeoplysningsområdet benævnt nummer 1-5 og 7-8 i sagsfremstillingen, til afhjælpning af
konsekvenserne af nedlukning af foreninger, aftenskoler, idrætshaller og forsamlingshuse på grund af Covid19, til godkendelse i Uddannelse, Børn og Familie.
Beslutningstema
For at forhindre udbredelse af smitte med Covid-19 blev foreningslivet efter myndighedernes anbefaling
lukket ned fra den 13. marts 2020.
Kulturministeren har via lovgivning for den frie folkeoplysende virksomhed fået mulighed for at fastsætte
regler, som supplerer eller fraviger folkeoplysningsloven, til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med
Covid-19.

Kommunerne har herefter forskellige muligheder for at afbøde konsekvenser for foreninger, aftenskoler og
idrætshaller. Desuden medtages også mulighederne for at kommunalt at understøtte forsamlingshusene, der
ikke omfattes af de statslige hjælpepakker. Forsamlingshusene er ikke en kompetence
Folkeoplysningsudvalget har, og ej heller tilskud til haller, hvor udvalget skal forholde sig til
foranstaltningerne 1-5 og 7-8.
Sagsfremstilling
For at sikre, at kommunerne fortsat kan udbetale det budgetterede tilskud til foreninger og aftenskoler under
nedlukningen, har kulturministeren udarbejdet bekendtgørelser, som opfordrer kommunerne at udbetale det
tilskud, som foreningerne og aftenskoler var stillet i udsigt forud før nedlukningerne. I bekendtgørelserne får
kommunerne også mulighed for at fravige de grænser folkeoplysningsloven ellers sætter for de kommunale
tilskud, samt at kunne fremrykke kommende ratetilskud. Da tilskud til idrætshallerne hovedsageligt
betragtes som lokaletilskud, falder de også indenfor de rammer, som gælder for folkeoplysningsloven, og
dermed de statsligt udmeldte bekendtgørelser.
Som led i sagsforberedelsen er der desuden taget kontakt til alle forsamlingshuse, idet de ikke umiddelbart er
dækket af statslige hjælpepakker.
Ud over opfordringen til kommunerne om at hjælpe foreningerne mv., er der vedtaget en række statslige
hjælpepakker og kompensationsordninger. De enkelte foreninger, aftenskoler og idrætshaller skal selv søge
om midler herfra. Af relevante ordninger kan nævnes følgende:
Ekstraordinært tilskud til foreningslivet
Hjælpeordning målrettet højskolerne, aftenskolerne og Folkeuniversitetet
Kompensationsordning for større aflyste arrangementer
Her ud over findes de generelle ordninger som ”Kompensation for faste udgifter” og ”Lønkompensation”
For foreninger og aftenskoler i Assens Kommune vil det konkret dreje sig om nedenfor nævnte muligheder,
som for alles vedkommende anbefales godkendt.
1. Lokaletilskud til foreninger fastholdes
Budgetterede bevillinger af lokaletilskud i 2020 fastholdes. Det medfører, at aflyste aktivitetstimer kan
indregnes i tilskudsgrundlaget.
2. Bevillingerne til aftenskoler/folkeoplysende voksenundervisning fastholdes
Budgetterede bevillinger til aftenskolernes undervisning i 2020 fastholdes til de aktiviteter, der var planlagt i
perioden for nedlukning. Afholdte udgifter skal dokumenteres.
Budgetterede bevillinger af lokaletilskud til aftenskolerne i 2020 fastholdes.
3. Foreningerne kan anmode om fremrykning af 2. rate af tilskud
For både foreninger og aftenskoler gælder det, at udbetalingen af 2. rate kan fremrykkes til tidligere
udbetaling. Efter gældende plan udbetales 2. rate til foreningerne omkring 1. oktober og til aftenskolerne
medio september. Muligheden for at fremrykke udbetalingen af 2. rate af tilskuddet anbefales godkendt, idet
udbetalingen til den enkelte forening/aftenskole skal ske efter anmodning til administrationen.
4. Udsættelse for aflevering af regnskab for 2019 indtil videre
Fristen for indsendelse af regnskab og beretning for 2019 er fastsat til den 1. april.
Da en del foreninger og aftenskoler ikke fik mulighed for at afholde den ordinære generalforsamling og
dermed ikke fik godkendt regnskabet har administrationen udsat fristen for aflevering, indtil videre på
ubestemt tid.
5. Gebyr for foreningers brug af kommunale gymnastiksale opkræves ikke
Gebyr for foreningernes brug af gymnastiksale opkræves ikke for aflyste timer. For klublokaler, hvor gebyret
udgør en andel af forbrugsudgifterne opkræves som hidtil på grundlag af faktiske
udgifter.
6. Tilskud til idrætshallerne
Budgetterede bevillinger til hallerne udbetales i 4 lige store rater kvartalsvis og disse fastholdes på trods af, at
hallerne er lukket for aktiviteter for skoler og foreninger i en periode.

Planlagte aktivitetstimer i hallerne i nedlukningsperioden vil tælle med som baggrund for tilskud i 2021.
7. Oprettelse af en lokal krisepulje på fritidsområdet
Det må formodes, at der kan være aktører på fritidsområdet, der som konsekvens af covid-19 situationen,
kan stå med en betydelig og kritisk økonomisk udfordring selvom de beholder det bevilgede kommunale
tilskud. De kan fx være afskåret fra at bruge de nationale hjælpeordninger, som heller ikke i alle tilfælde er
tilstrækkelige til at dække behovet for kompensation. Derfor vurderes det, at der er behov for en lokal
hjælpepakke, der kan give akut hjælp til kriseramte aktører på fritidsområdet. Under forudsætning af
udvalgets godkendelse vil administrationen udarbejde et forslag til en sådan krisepulje, herunder undersøge
mulighederne for at finde midler hertil indenfor det nuværende budget 2020 på fritidsområdet.
8. Foranstaltningerne under punkt 1-7 er gældende fra 9. marts til 31. december 2020.
Lovgrundlag
Lov om Folkeoplysning.
Økonomi
Foranstaltningerne kan rummes inden for det nuværende budget.
Beslutningskompetence
Uddannelse, Børn og Familie.

Bilag:
Kulturministeriets bekendtgørelse af 31. marts 2020.pdf
Beslutning:
Folkeoplysningsudvalget indstiller foranstaltningerne på folkeoplysningsområdet benævnt
1-5 og 7-8, til afhjælpning af konsekvenserne af nedlukning af foreninger, aftenskoler,
idrætshaller og forsamlingshuse på grund af Covid-19, til godkendelse i Uddannelse, Børn
og Familie, med bemærkning om:
- at foreninger anbefales at indsende også ikke-godkendte regnskaber.

1022.

20/7566 Retningslinjer for udlån af kommunale lokaler

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget indstiller retningslinjer
for udlån af kommunale lokaler til godkendelse i Uddannelse, Børn og
Familie.
Sagsfremstilling:
Forvaltningen har udarbejdet udkast til nye retningslinjer for udlån af
kommunale lokaler.
Retningslinjerne er en sammenskrivning af tidligere to regelsæt, det ene var
gældende for foreninger godkendt efter folkeoplysningsloven og det andet sæt
omfattede alle øvrige fritidsbrugere af de kommunale lokaler.
Samtidig understøtter retningslinjerne ifølge udkastet den central
ejendomsadministration, som nylig er indført i Assens Kommune.

Målet er, at udlån af lokalerne skal være til størst mulig gavn for foreninger og
den værdimæssige tilgang til brugen af de kommunale bygninger er, at de skal
gøre nytte for flest mulige brugere/borgere.
De kommunale institutioner, skolerne, herunder ungdomsskole og
musikskole, har ubetinget fortrinsret til at bruge lokalerne i den sædvanlige
åbningstid.
Lokalerne kan ikke efter retningslinjerne udlånes til arrangementer af
kommerciel eller forretningsmæssig karakter, ligesom lokalerne ikke må
udlånes til private fester.
Lokalerne må ikke fremlejes.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Bilag:
Udkast til retningslinier for anvisning af kommunale lokaler.pdf
Beslutning:
Folkeoplysningsudvalget indstiller retningslinjer for udlån af kommunale lokaler med de
faldne bemærkninger til godkendelse i Uddannelse, Børn og Familie.

1023. 20/3131 Aarup Boldklubs fodboldafdeling - ansøgning til
udviklingspuljen, opstart af E-sport afdeling
Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om
bevilling af tilskud fra udviklingspuljen til Aarup Boldklubs fodboldafdeling
til opstart af E-sport afdeling.
Sagsfremstilling:
Aarup Boldklubs fodboldafdeling søger om 10.000 kr. til opstart af E-sport
afdeling.
Ansøgeren ønsker at skabe et socialt sammenhold for gamere, som i stedet for
at sidde hjemme på værelserne, kan spille sammen i en social forening.
Der vil være træning af instruktører og deltagelse i diverse turneringer.
Der vil blive fokuseret på af få aktivitet ind, sammen med gaming. Det er
planen at afholde E-sports skole i sommerferien, hvor aktivitet er indlagt, og

samtidig med medlemskab i Aarup Boldklub er der rabat på det lokale fitness
center.
Målgruppen består især af unge i alderen 10-24 år.
Foreningen ønsker bl.a. E-sport for at tiltrække nye medlemmer, tiltrække
nye og flere sponsorer, give positiv omtale i medierne, skabe nye frivillige og
grobund for udvikling og vækst, bidrage med nye og andre kompetencer i
bestyrelsen og ledelsen samt bidrage til fællesskabet.
Budget 2020
Indtægter
Kontingent
Sponsorat
Fondsmidler
I alt

4.000 kr.
5.000 kr.
10.000 kr.
19.000 kr.

Omkostninger
2 x startpakke ved DBU
Diverse + opstart
Holdtilmelding
Drift
I alt

10.000 kr.
4.000 kr.
2.000 kr.
3.000 kr.
19.000 kr.

Folkeoplysningsudvalget har tidligere truffet en princip beslutning om, at der
kan ansøges om op til 10.000 kr. til opstart af E-sport.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Økonomi:
I budgettet er der afsat 100.000 kr. til udviklingspuljen.
Der har ikke været forbrug fra puljen i 2020.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Bilag:
Fondsansøgning e-sport - Aarup Boldklub.pdf
Beslutning:
Folkeoplysningsudvalget godkender tilskud fra udviklingspuljen på kr. 10.000 til Aarup
Boldklubs fodboldafdeling til opstart af E-sport afdeling.

1024. 20/6788 AOF Center Odense - ansøgning til udviklingspuljen,
aktiviteter for mænd
Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om
bevilling af tilskud fra udviklingspuljen til AOF Center Odense til aktiviteter
for mænd.

Sagsfremstilling:
AOF Center Odense søger om 8.000 kr. til aftenskoletilbud til mænd.
Projektet vil med baggrund i undersøgelser om mænds fritidsvaner udvikle
aftenskoletilbud, der kan lokke mændene til at deltage. Målet er, at vi øger
’mandedeltagelse’ til mindst 1/3 af vores deltagere.
Til projektet er der udgifter for i alt 255.000 kr., fordelt på honorar/løn, PR,
materialer mv.
AOF Center Odense har søgt og fået bevilget puljemidler fra
Oplysningsforbundenes Lokalforeningspulje.
Der er søgt tilskud i udviklingspuljerne i alle de kommuner, som AOF Center
Odense er hjemmehørende i.
Målgruppen er alle mænd, herunder mænd, der ikke frekventerer
foreningslivet, ikke er i fællesskaber, er ensomme.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Økonomi:
I budgettet er der afsat 100.000 kr. til udviklingspuljen.
Der har ikke været forbrug fra puljen i 2020.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Bilag:
Ansøgning fra AOF Center Odense.pdf
Beslutning:
Folkeoplysningsudvalget godkender bevilling af 8.000 kr. i tilskud fra udviklingspuljen til
AOF Center Odense til aktiviteter for mænd, med bemærkning om, at AOF Center Odense
deler erfaringerne fra forløbet i form af en skriftlig evaluering.

1025.

Orientering fra arbejdsgrupperne

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orientering fra
arbejdsgrupperne til efterretning.
Sagsfremstilling:
Orientering fra arbejdsgruppen: tema/kursus
Orientering fra arbejdsgruppen: festaften for aktivt medborgerskab

Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning:
Charlotte Kjær orienterede om at alle kurser inden sommerferien er aflyst.
Freddy H. Nielsen orientere om arbejdet med festaftenen.
Orienteringerne blev taget til efterretning.

1026.

Orientering

Henvendelse fra Oplysningsforbundenes Fællesråd vedr. aftenskoler
Ved skrivelse til kommunerne opfordrer Oplysningsforbundenes Fællesråd til
At kommunerne træffer hurtige beslutninger og melder klart ud til aftenskolerne
ved forhold omkring Corona-krisen
 At kommunernes tilskudsmæssigt betragter fjernundervisningstiltag, som om
undervisningen havde været gennemført som planlagt samt at støtte nyoprettede
fjernundervisningskurser
 At se bort fra aftenskolernes aktivitetsniveau i 2020 ifm. kommende års
tilskudsfordelinger.


Beslutning:
Orienteringen blev taget til efterretning.

1027.

Evt.

Beslutning:
Der er rundsendt mail fra Ejendomsservice, hvor Folkeoplysningsudvalget er orienteret
om den aktuelle proces, der er tilrettelagt for brugen af kommunale lokaler.
Der var enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at udsende et informationsbrev til
samtlige foreninger, der bruger kommunale lokaler, med en orientering om kommunens
arbejde med arealoptimering. I brevet informeres desuden om at berørte foreninger vil
blive kontaktet med det formål at informere om foreningens aktiviteter, anvendelse,
pladsbehov m.m. Folkeoplysningsudvalget forventer stadig at indgå i den videre dialog
med foreningerne.

1028.

Underskriftsside (Lukket)

