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1097.

(Lukket)

(Lukket)

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:
Godkendt.

1098. 19/15391 Gennemførsel af Fritidskort og annoncering gennem
Motivu
Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender revideret plan
for udrulning af Fritidskort og annoncering gennem Motivu således:
l
at perioden for Fritidskortet er åbent i 6 uger fra 1. september 2021 til og
med 15. oktober 2021
l
at der annonceres gennem Motivu fra 21. august 2021 til og med 2.
oktober 2021
l
at klippekort-app’en til Fritidskortet lanceres i en mere enkel version end
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tidligere præsenteret og uden teknisk kobling til Motivu
at Folkeoplysningsudvalget orienteres om eventuelle ændringer og uafklarede
detaljer omkring Fritidskortet og klippekorts-app’en inden præsentationsmødet
med foreningerne den 18. maj. 2021.
Sagsfremstilling:
Første del af handleplanen for ’Bevæg dig for livet’ omhandler
markedsføringsindsatser af foreningernes tilbud i form af Fritidskortet og
Motivu. Den 18. marts 2021 godkendte Folkeoplysningsudvalget udvikling og
køb af en klippekort-app til Fritidskortet med forventningen om et samarbejde
med platformen Motivu for at lette registreringsarbejde for foreningerne samt
øge brugeroplevelsen for borgerne. Et samarbejde mellem Fritidskortet og
Motivu er ikke blevet realiseret. Klippekortapp’en foreslås derfor lanceret i en
udgave uden kobling med Motivu, hvor app’en indeholder information om
tilmeldte foreninger, hvilke aktiviteter den enkelte forening udbyder under
Fritidskortet samt eventuel tilhørende kontaktoplysning på person ansvarlig for
den enkelte foreningsaktivitet. Informationen leveres af foreningerne til
administrationen i Assens Kommune, som derefter registrerer det i app’en.
Borgeren bruger et klip ved at trykke på den valgte foreningsaktivitet og
godkende brug af klip.
I app’en henvises der med link til Motivus hjemmeside, hvor borgerne kan finde
aktiviteter ud fra forskellige søgekriterier.
Perioden for Fritidskortet forslås at være fra 1. september til og med 15.
oktober, så de 6 klip kan bruges af borgerne i en periode på 6 uger. Aftalen med
Motivu, om annoncering af foreningernes aktiviteter på de sociale medier
godkendt i Folkeoplysningsudvalget d. 2. december 2020, løber ligeledes over 6
uger, med en foreslået forskydelse på halvanden uge i forhold til perioden for
Fritidskortet. Annonceringsperioden vil dermed vare fra 21. august 2021 til og
med 2. oktober 2021.
Ved annoncering slut august og lancering af Fritidskortet start september gives
der mulighed for, at foreningerne kan nå at tilmelde sig Fritidskortet via
kommunen og registrere aktiviteter i Motivu efter sommerferien, og at det
fysiske Fritidskort kan uddeles til børn i skoler og institutioner ved opstart i
august. Datoerne er desuden valgt efter dialog med ca. 10 foreninger inkl. tre
aftenskoler, som alle godkendte perioden.
Fritidskortet og Motivu præsenteres for foreningerne fra 18. maj 2021. Op til
denne præsentation vil der kunne opstå uforudsete ændringer, der påvirker
rammer eller periode for Fritidskortet. Det foreslås, at Folkeoplysningsudvalget
orienteres om disse eventuelle justeringer af Fritidskortet op til datoen for
præsentation.
Alle rammer for Fritidskortet samt klippekort’app evalueres både kvalitativt og
kvantitativt efter første periode. Denne evaluering vil blive præsenteret for
Folkeoplysningsudvalget med henblik på at tilpasse den efterfølgende brug af
Fritidskortet.
Trine Madsen vil deltage på mødet og fremlægge forslag til lancering og
annoncering og Michael Bethnas vil deltage og fremlægge revideret udgave af
klippekort-app.
Lovgrundlag:
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Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning:
Udvalget godkender den reviderede plan.

1099. Udvikling i DGI og DiF´s medlemstal for Assens Kommunes
idrætsforeninger 2018-2020
Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orientering om
udviklingen i medlemstal for Assens Kommunes idrætsforeninger til
efterretning.
Sagsfremstilling:
2020 var et hårdt år for landets idrætsforeninger. Det afspejler sig også i
medlemstallene fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) med en samlet
medlemstilbagegang på 3,89% fra 2019 til 2020.
Medlemstilbagegang er også en realitet for Assens Kommune med et fald i
medlemmer på 4,8% og et fald i medlemsprocent på 4,6% i samme periode.
Sidstnævnte tal tager højde for en negativ befolkningstilvækst i Assens
Kommune. Alle grupper på nær kvinder i alderen 19-24 år og kvinder 60 år+
har oplevet en nedgang i medlemsprocenten fra 2019 til 2020.
Siden 2018 og frem til 2020 har den samlede medlemsprocent for borgere i
Assens Kommune været nedadgående. Kun aldersgruppen 0-6 årige har haft en
mindre fremgang i denne periode og aldersgruppen 60+ har ligget på et stabilt
niveau.
De ti foreninger med størst tilbagegang i perioden 2018-2020 har i alt et fald på
1599 medlemmer, hvilket er højere end den samlede tilbagegang i samme
periode på i alt 1432 medlemmer. Omvendt udgør de ti foreninger med størst
fremgang en medlemstilvækst på i alt 821 medlemmer for perioden 2018-2020.
Trine Madsen vil deltage på mødet og orientere om udviklingen i medlemstal.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Bilag:
Assens medlemsanalyse 2020.pdf
Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.
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1100.

21/4674 Genåbning af foreningslivet

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
l
godkender initiativer, som anbefalet af arbejdsgruppen
l
indstiller til Uddannelse, Børn og Familie, at der afsættes 50.000 kr. til
markedsføring og 247.500 kr. til en pulje til foreningstilskud
l
at tiltagene finansieres af mindreforbrug på 297.500 kr. til haltilskud
Sagsfremstilling:
På møde den 18. marts 2021 nedsatte Folkeoplysningsudvalget en
arbejdsgruppe, som fik til opgave at foreslå konkrete initiativer, som kan støtte
foreningerne ved genåbningen.
Arbejdsgruppen har holdt to møder.
På første møde, som var den 24. marts besluttede gruppen at invitere alle
foreninger til et virtuelt møde for at drøfte genåbningen og at give foreningerne
mulighed for at komme med input til, hvordan kommunen kunne være
behjælpelig i en genåbningsfase.
På grund af for få tilmeldinger blev mødet ikke gennemført.
Arbejdsgruppen havde sit andet møde den 20. april.
På grundlag af mødet fremsendes til Folkeoplysningsudvalget en række forslag
til initiativer.
Initiativerne har fokus på at understøtte foreningerne i en god proces for
genåbningen og med det sigte at få medlemmerne tilbage og på at skaffe nye
medlemmer. Sidstnævnte understøttes af arbejdet med udrulning af
fritidskortet fra sensommeren 2021.
Følgende initiativer foreslås gennemført for at understøtte en god genåbning af
foreningslivet:
Profilering.
Give foreningerne mulighed for at beskrive sig selv, for synliggørelse. Evt. aftale
med Fynske Medier om at bringe et antal artikler med fokus på de enkelte
foreninger, evt. fem før sommerferien og fem efter sommerferien. Kunne også
være på Instagram. Assens Kommune finansierer og gennemfører et
ekstraordinært og særligt tiltag, som indgår i kommunikationsplanen.
I samarbejde med kommunikationsafdelingen udarbejdes en
kommunikationsplan.
Kompetenceudvikling.
Forslag om udbud af kurser i forskellige relevante emner, f.eks. markedsføring.
Evt. webinar med gode idéer i forbindelse med genåbningen.
Pulje/tilskud.
Det foreslås at afsætte en pulje, som har til formål at støtte foreningernes
genåbning med et økonomisk tilskud til opstarts tiltag. Det kan f.eks. være et
kick off event, åbent hus, markedsføring eller andet. Midlerne kan dog ikke
anvendes til forplejning.
Puljen kan udmøntes ved en af to modeller:
1. udbetaling af et fast beløb pr. forening, evt. gradueret efter foreningernes
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størrelse. Med tilskuddet følger en opfordring til foreningerne om at
anvende beløbet til formålet
2. udbetaling af tilskud på baggrund af konkrete ansøgninger fra
foreningerne, dvs. ved at oprette en ansøgningspulje der støtter
genstartsprojekter og events, på samme måde som Krisepuljen fra 2020.
Økonomi.
Anbefaling fra arbejdsgruppen:
l
at der afsættes 50.000 kr. til profilering/markedsføring
l
at kompetenceudviklingen dækkes af det budget, som
Folkeoplysningsudvalget har afsat til tema/kursus
l
at der afsættes 247.500 kr. til pulje/tilskud til foreningernes opstarts
tiltag
l
at et mindreforbrug på haltilskud på 297.500 kr. anvendes til
finansieringen
Herudover har Folkeoplysningsudvalget inden for eget budget afsat midler til
en pulje til sommeraktiviteter, arrangeret af foreninger.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Uddannelse, Børn og Familie

Beslutning:
Folkeoplysningsudvalget indstiller til Uddannelse, Børn og Familie, at mindreforbrug på
haltilskud på 297.500 kr. overføres til genstart af foreningslivet og at 50.000 kr. anvendes
til profilering/markedsføring og at 247.500 kr. udbetales som direkte tilskud til
foreningerne, gradueret efter foreningernes størrelse.
Tema/kursusgruppen arrangerer kurser inden for kompetenceudvikling. Finansieres inden
for Folkeoplysningsudvalgets budget til tema/kursus.

1101. 21/7679 Aftenskolerne og tilskudsrammen under Corona
nedlukning
Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter henvendelsen fra
AOF Center Odense og beslutter, om aftenskolerne kan beholde
tilskudsrammen for årene 2020 og 2021.
Sagsfremstilling:
AOF Center Odense har fremsendt følgende henvendelse til
Folkeoplysningsudvalget:
”2020 og 2021 har været et par meget vanskelig år for os alle sammen, også for
aftenskolerne. Og jeg taler ikke kun om AOF Aftenskolen, men alle aftenskoler.
De sidste mange måneder har været præget af Corona restriktioner og
nedlukninger, og det ser desværre ud til at fortsætte nogle uger endnu.
Heldigvis har Folketinget valgt at støtte os med div. Hjælpepakker, ligesom jeg
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ved, de flere gange har opfordret kommunerne til at holde hånden under
aftenskolerne. Det er vi naturligvis rigtig glade for.
Vi har aftenskole i 6 kommuner på Fyn: Assens, Middelfart, Nordfyn, Odense,
Kerteminde og Nyborg. De 6 kommuner forvalter opfordringen temmelig
forskelligt. Alle kommuner er enige om, at vi må beholde Rammen i forhold til
de hold, hvor vi har udbetalt løn til underviseren, men ikke haft mulighed for at
gennemføre undervisningen. Det er vi glade for. Men her stopper ligheden
desværre også. Se vedhæftede oversigt.
3 af kommunerne: Kerteminde, Nyborg og Odense: her må vi beholde hele
rammen inkl. 10% midlerne uanset hvad. Disse tre kommuner siger, at de
allerede har disponeret midlerne, og at det er deres måde at understøtte
aftenskolerne på, idet de er klar over at vi har haft det meget svært, ikke har
haft tilmeldinger / deltagerbetaling, men til gengæld mange ekstra udgifter i
relation til Corona. Fra vores kollegaer rundt om i landet ved vi, at også mange
andre kommuner har valgt denne strategi. Vi synes, det er en rigtig fin gestus og
håber, at Assens Kommune vil benytte samme model i forhold til alle
aftenskolerne i kommunen.
I 3 af ”vores” kommuner, nemlig Nordfyn, Nyborg og Kerteminde har man
gennem flere år desuden givet tilskud til gennemførsel af små hold. (vi får
suppleret op til 9 deltagere bare vi har 6 deltagere).
Det betyder, at vi kan igangsætte flere hold i disse landkommuner, og borgerne
kører derfor ikke i nær så høj grad til Odense for at deltage i aftenskolekurser.
De 3 kommuner understøtter altså et blomstrende aftenskoletilbud lokalt,
underviserne er ofte også lokale borgere, der dermed betaler skat i kommunen,
og kommunerne undgår de store mellemkommunale betalinger til Odense
kommune. Vi synes det er en ”win win – aftale”, og opfordrer Assens Kommune
til at indføre samme gode system.”
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Økonomi:
Der er ikke forbundet ekstra økonomi med aftenskolernes ønske om at beholde
tilskudsrammen under Corona nedlukningen. Tilskuddene er forlods udbetalt
til aftenskolerne
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning:
For 2020 bevilges forlods ekstra tilskud til de aftenskoler, som har haft højere
aktivitetsniveau end den tildelte tilskudsramme. Rest-beløbet fordeles forholdsmæssigt til
de aftenskoler, som har haft et lavere aktivitetsniveau og modregnes i en tilbagebetaling.
For 2021 kan aftenskolerne beholde den tildelte tilskudsramme.

1102.

21/7577 Skallebølle Sportsklub, ansøgning til udviklingspuljen
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Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om
bevilling af tilskud fra udviklingspuljen til Skallebølle Sportsklub til uddannelse
af instruktører til fitness.
Sagsfremstilling:
Skallebølle Sportsklub søger om tilskud til uddannelse af instruktører til
kommende fitnesscenter. Udgift i alt 55.000 kr.
Foreningen skriver i ansøgningen, at Fitnesscenteret er en af hjørnestenene i
skabelsen af et kultur og sportscenter i Skallebølle gamle skole, hvor
lokalsamfundet har fået en unik mulighed for at skabe aktiviteter for alle aldre
og interesser.
Dette gælder også for fitnesscenteret, idet erfaringerne viser, at et fitnesscenter
i et mindre lokalområde tiltrækker alle på tværs af alder og køn og aktiverer
personer, der ikke tidligere har været fysisk aktive.
Dette brede rekrutteringsgrundlag stiller endnu større krav til kvalificerede
instruktører, der forstår de forskellige krav, udgangspunkter og ønsker de
forskellige målgrupper har.
Foreningen ønsker at sende 12 personer på instruktørkursus og det er til
finansieringen af dette, der søges om tilskud.
Kurset er arrangeret af DGI og betalingen for dette andrager kr. 55.000,hvilket er det beløb, der søges om støtte til.
Kurset vil være med til at sikre, at foreningen kan tilbyde medlemmerne den
bedste sikkerhed for korrekt brug af træningsredskaber og dermed det størst
mulige udbytte og tilknytning til det lokale center for den enkelte.
Økonomi:
I udviklingspuljen er der afsat et budget på 100.000 kr. i 2021.
Heraf er 25.000 kr. reserveret til pulje til udsatte børn og unge.
Der er bevilget tilskud på 12.480 kr. fra puljen, så der nu er et rest-beløb på
62.520 kr.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Bilag:
Ansøgning til udviklingspuljen - Skallebølle Sportsklub.pdf
Beslutning:
Bevilget tilskud på 30.000 kr.

1103. 21/7575 AB Gymnastik/Aarup Boldklub, ansøgning til
udviklingspuljen
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Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om
bevilling af tilskud fra udviklingspuljen til AB Gymnastik / Aarup Boldklub til
opstart af bordtennis som aktivitet i foreningen.
Sagsfremstilling:
AB Gymnastik søger om et tilskud på 43.248 kr. til indkøb af rekvisitter, så
foreningen kan tilbyde bordtennis som en aktivitet.
Målgruppen for det nye tiltag er primært mænd/fædre i målgruppen 28-35 år
og 50+, men alle mænd over 18 år er velkomne.
I ansøgningen skriver foreningen, at valget af bordtennis som aktivitet er:
Mange fra den tilsigtede målgruppe, har tidligere stiftet bekendtskab
med bordtennis, hvad end det er i foreningsregi eller under mere
uformelle rammer.
l
I bordtennis kræves ingen særlige forudsætninger for at kunne indgå i
spillet, og man kan forholdsvis hurtigt få et spil i gang.
l
Man bliver hurtig grebet af konkurrenceelementet, selv om man i
udgangspunktet spiller for hyggens skyld.
l
Der er en social aktivitet, hvor alle kan være med uanset om man er fit
for fight eller har en mindre skavank.
Aktiviteten vil passe godt ind og være let at kombinere med foreningens øvrige
motionsformer på kryds og tværs – så som styrketræning, grundtræning og
udstrækning.
l

På baggrund af efterspørgsel fra borgere samt feedback på tiltaget, vurderer
foreningen, at der er potentiale for 20 nye medlemmer, der ugentligt spiller
bordtennis i AB Gymnastik, samt 30-50 personer til Familie idræt 1 gang
månedligt.
Budget:
5 stk. bordtennisborde á 7.495 kr.
5 stk. bordtennisnet á 399 kr.
20 stk. bordtennisbat á 150 kr.
Bordtennisbolde
Indkøb

37.475 kr.
1.995 kr.
3.000 kr.
778 kr.
I alt 43.248 kr.

Økonomi:
I udviklingspuljen er der afsat et budget på 100.000 kr. i 2021.
Heraf er 25.000 kr. reserveret til pulje til udsatte børn og unge.
Der er bevilget tilskud på 12.480 kr., så der nu er et rest-beløb i puljen på
62.520 kr.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Bilag:

Møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. april 2021

Assens Kommune, 8 af 11

Ansøgning til udviklingspuljen - AB Gymnastik Aarup Boldklub.pdf
Beslutning:
Bevilget tilskud på 10.000 kr.

1104.

Orientering fra arbejdsgrupper

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orientering fra
arbejdsgrupper til efterretning
Sagsfremstilling:
Orientering fra arbejdsgruppen: tema/kursus.
Orientering fra arbejdsgruppen: festaften for aktivt medborgerskab.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning:
Arbejdsgruppen for festaften for aktivt medborgerskab indkaldes til planlægningsmøde.

1105.

Orientering

Festaften for aktivt medborgerskab.

Beslutning:
Haarby Håndbold har planer om etablering af tre beach håndbold baner og en volley beach
bane. Ansøgning er sendt til Assens Kommune.
Planlagte projekter om etablering af padel tennis baner.
Indsats for unge i Assens omkring fodbold.

1106.

Evt.

Beslutning:

1107.

Underskriftsside (Lukket)

1108.

Godkendelse af dagsorden.
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Beslutning:
Godkendt.

1109.

21/7841 AOF Center Odense, ansøgning til udviklingspuljen

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om
bevilling af tilskud fra udviklingspuljen til AOF Center Odense til
naturaftenskole.
Sagsfremstilling:
AOF Center Odense søger om tilskud på 8.000 kr. til aftenskole i naturen.
Coronakrisen har medført, at flere mennesker benytte uderum og natur mere
end tidligere. Vigtige motiver for at bruge naturen er afslapning, opleve
naturen, socialt samvær og fysisk aktivitet.
Under overskriften AOF byder på naturaftenskole. Helt tæt på naturen. Helt
tæt på aftenskolen, vil vi
l
Gentænke aftenskolen i nye rammer og etablere en ny
forretningsmulighed
l
Etablere en lang række aktiviteter i det fri, herunder
¡
løfte ’almindelige’ aktiviteter ud i nye rammer
¡
udarbejde et katalog af nye aktiviteter
¡
skabe et spændende krydsfelt mellem klassiske
aftenskolefag og
natur
¡
skabe helt særlige og unikke oplevelser – nye for
aftenskolen
l
Etablere positive ude-fællesskaber, der også skal demonstrere
muligheder med ’aftenskolen’ generelt
l
Etablere en sommer-aftenskole, der byder på aktiviteter i det fri hen over
sommerferien
l
Etablere nye samarbejdsmuligheder og partnerskaber
l
Sikre den demokratiske samtale og give flere mulighed for særlige
oplevelser
Projektet vil således ud over det overordnede formål om at undersøge
aftenskolens muligheder for aktiviteter ude, udvikle og udbyde kursusforløb,
foredrag og særlige oplevelser, også imødekomme anbefalinger fra
myndigheder vedr. Covid-19, og understøtte FNs Verdensmål, herunder særligt
målene om at sikre sundhed og trivsel for alle, livslang læring og have fokus på
natur (klima og biodiversitet). Med fokus på også lidt flere ’rå’ udendørs
aktiviteter, vil der tillige være mulighed for at tiltrække flere mænd.
Den samlede udgift til projektet udgør 209.000 kr. Oplysningsforbundenes
Lokalforeningspulje bevilger 150.000 kr. og det resterende beløb på 59.000 kr.
søges hos Folkeoplysningsudvalgene i de kommuner, som AOF Center Odense
dækker, dvs. Assens, Middelfart, Nordfyn, Odense, Kerteminde, Nyborg.
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Økonomi:
I udviklingspuljen er der afsat et budget på 100.000 kr. i 2021.
Heraf er 25.000 kr. reserveret til pulje til udsatte børn og unge.
Der er bevilget tilskud på 12.480 kr. fra puljen, så der nu er et rest-beløb på
62.520 kr.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Bilag:
Ansøgning til udviklingspuljen - AOF Center Odense.pdf
Beslutning:
Bevilget tilskud på 8.000 kr.

1110.

Underskriftsside (Lukket)

Møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. april 2021

Assens Kommune, 11 af 11

