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1111.

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:
Godkendt.

1112. 20/19761 Orientering om projektet "Assens på sport - Børn og
unges lige adgang til foreningslivet i Assens Kommune"
Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen om
projektet ”Assens PÅ sport – Børn og unges lige adgang til foreningslivet i
Assens Kommune” til efterretning.
Sagsfremstilling:
Den 30.10.2020 blev folkeoplysningsudvalget orienteret omkring at Assens
Kommune i samarbejde med ADHD-foreningen og DGI Fyn havde indsendt en
ansøgning om midler til pulje i Socialstyrelsen om at få flere med i lokale
fællesskaber.
Den 02.02.2021 blev folkeoplysningsudvalget orienteret om at projektet ’Børn
og unges lige adgang til foreningslivet i Assens Kommune’ blev bevilget 2,4
millioner fra Socialstyrelsen.
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ADHD-foreningen og Assens Kommune har delt projektledelsen. Til at varetage
kommunens opgaver, er projektkoordinator Kim Nørgaard Kruse blevet ansat
på 30 timer om ugen per 1. Maj 2021 til udgangen af 2023.
Pt. er udviklingen af materialer til uddannelse og opkvalificering af
foreningerne, deres trænere og bestyrelser, i gang. En brandingstrategi er
ligeledes under udviklingen, hvorfor projektet har fået overskriften ”Assens PÅ
sport – Børn og unges lige adgang til foreningslivet i Assens Kommune”.
Ønsket om at finde en mundret og ungdommelig overskrift med en positiv
energi, har været grundlaget for ”Assens PÅ sport”.
Ydermere er der indhentet erfaringer fra tidligere lignende projekter.
Evalueringen af disse, danner et erfarings- og vidensgrundlag for vores
projektet. Herunder afholdes der møder med DGI Fokus og Parasport Danmark
samt der deltages jævnligt i Socialstyrelsens netværksgruppe.
Første møde i projektgruppen afholdes den 22. juni og her drøftes og
planlægges den rekrutteringsproces, der skal foregå i efteråret 2021, hvor
foreninger, ressourcestærke seniorborgere, som skal fungere som
støttepersoner, samt målgruppen rekrutteres.
Som del af denne rekrutteringsproces undersøges muligheden for en sports- og
idrætsmesse for kommunens foreninger og projektets målgruppe, i Arena
Assens til december 2021. De første hold i foreningerne forventes at blive
udbudt i januar 2022. Der arbejdes ud fra, at der til den tid ikke er Coronarestriktioner med plads til tilpasning, hvis den forventede situation ændres.
Det er kendt, hos ADHD-foreningen, at e-sport er noget som flere blandt deres
målgruppe har succes med at følge kontinuerligt og med sociale fællesskaber
som resultat. Vi er derfor i gang med at undersøge hvorledes vi kan understøtte
foreningen e-sport Assens i deres opstart. De er i gang med at finde midler til
indkøb af computerudstyr. Vi bistår dem i processen med fondsansøgninger
med formodning om at vi kan hjælpe dem til en opstart i januar 2022 og
dermed være klar til også at modtage børn og unge fra ”Assens PÅ sport”.
Kim Nørgaard Kruse vil deltage på mødet og orientere om projektet.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.

1113.

20/19761 Måltal for Fritidskortet

Indstilling:
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Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen om
måltal for Fritidskortet til efterretning.
Sagsfremstilling:
Fritidskortet lanceres fra september 2021 og frem til medio oktober 2021.
Invitation til deltagelse er sendt til 212 folkeoplysende og sociale foreninger i
Assens Kommune.
For at estimere et måltal for Fritidskortet i Assens Kommune er der taget
udgangspunkt i Hillerød Kommunes erfaringer med deres udgave af
Fritidskortet. Hillerød er, efter bedste kendskab, den kommune i landet, som
har et Fritidskort, der minder om det Assens Kommune lancerer. Fritidskortet i
Hillerød er dog kun for aktiviteter målrettet børn og unge under 18 år. I den
første åbne periode for Fritidskortet havde Hillerød Kommune 16 deltagende
foreninger ud af i alt ca. 300 folkeoplysende foreninger. Det giver en deltagelse
på 5,3% og vil svare til 11 tilmeldte foreninger i Assens Kommune.
Med en præmis om at foreningsdeltagelsen blandt forskellige aldersgrupper
afspejler antal foreninger i Assens Kommune, samt at deltagelsen vil svare til
den i Hillerød Kommune, estimeres det, at i alt 26 foreninger vil deltage i
Fritidskortet i Assens Kommune. Beregningen er lavet på baggrund af
medlemsoplysninger fra idrætsforeninger i 2020, hvor de 0 til 18 årige udgjorde
42% af alle aktivitetsmedlemmer i Assens Kommune.
Ud fra erfaringer fra Hillerød Kommune er det desuden estimeret, at hver
forening typisk vil tilmelde mellem en og tre aktiviteter til Fritidskortet, hvilket
giver et gennemsnit på i alt 52 aktiviteter tilmeldt Fritidskortet.
Trine Madsen deltager på mødet og fremlægger måltal for Fritidskortet
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.
Udvalget er enig i et måltal på gennemsnitligt i alt 52 aktiviteter tilmeldt Fritidskortet.

1114. 20/19972 Tilskud fra puljen til klubhuse 2021, 2.
ansøgningsrunde.
Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om
tilskud fra puljen til klubhuse på grundlag af indkomne ansøgninger.
Sagsfremstilling:
Formålet med Puljen til klubhuse er at yde økonomisk støtte til
renoveringsopgaver eller ombygninger af klubhuse.
Kriterierne for tilskud til klubhuse er følgende:
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l

l

Foranstaltninger/forbedringer, som medvirker til nedbringelse af
driftsudgifterne til forbrug af lys, vand, varme m.v. og vedligeholdelse, som
bidrager til at reducere CO2-udledningen i lyset af Assens Kommunes status
som Klimakommune
Renoveringsopgaver.

Der ydes ikke tilskud til udendørs faciliteter.
Betingelser for tilskud
l
At klubhuset er foreningsejet/selvejende institution
l
At foreningen er godkendt efter folkeoplysningsloven og modtager
tilskud efter de gældende principper efter folkeoplysningsloven
Foreninger i kommunalt ejede klubhuse/træningssteder kan søge.
Arbejdet må ikke være påbegyndt inden ansøgning om bevilling.
Tilskuddets størrelse
Der kan støttes med op til 50% af udgifterne.
Der kan støttes med op til 75% af udgifterne i projekter, hvor værdi af egen
arbejdskraft ikke kan indgå som en del af medfinansieringen, eller kun
minimalt kan bidrage til denne.
Ved bevillingen tages der højde for, om klubhuset er momsregistreret.
Egenfinansiering
Foreningen skal selv, eller fra anden ekstern side, finansiere den del af udgiften,
som ikke dækkes af puljen.
Egen arbejdskraft kan medregnes til en værdi af 100 kr. pr. time.
Hvor værdien af egen arbejdskraft overstiger det samlede budget med mere end
100% kan puljen maksimalt dække med op til 100% af udgifter til håndværkere,
materialer mv.
Folkeoplysningsudvalget er tildelt kompetencen til at træffe beslutning om
tilskud.
Uddannelse, Børn og Familie orienteres efterfølgende om beslutningen.
Efter første ansøgningsrunde og bevillinger blev der et rest-beløb på 158.440 kr.
til klubhuse.
Uddannelse, Børn og Familie godkendte, at der blev udbudt en ny
ansøgningsrunde med sidste frist den 17. maj 2021.
Ansøgninger
Klubhuse, foreningen selv ejer:
Flemløse Boldklub
Udskiftning af termorude i bygning ved cafeteria/køkken.
Ansøgerens redegørelse i relation til kriterierne:
Ved at udskifte en 20 år gammel termorude, samtidig med at det giver
mulighed for salg uden, at der skal åbnes for dør til klubhuset, vil varmetabet
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kunne mindskes betragteligt.
Udgift:
Inkl. Moms 9.869 kr.
Værdi af egen arbejdskraft 0 kr.
Samlet udgift 9.869 kr.
Ansøger angiver, at værdi af egen arbejdskraft ikke kan indgå i projektet med
den begrundelse, at det ikke er relevant ved denne type opgave ifølge
håndværker.
Tommerup Motocross og Speedway Klub
Udskiftning af et køleskab, en stor og en lille kummefryser, et Displaykøleskab.
Ansøgerens redegørelse i relation til kriterierne:
En udskiftning af de gamle hvidevarer til mere energirigtige vil medvirke til at
nedbringe driftsudgifterne for klubbens energiforbrug, samt medvirke til
nedsættelse af klubbens co2 udledning.
Udgift:
Inkl. Moms 16.725 kr.
Værdi af egen arbejdskraft 0 kr.
Samlet udgift 16.725 kr.
KFUM Spejderne Vissenbjerg/Sortenkær Hytten
Renovering af elinstallationer.
Elektriker har ved gennemgang gjort opmærksom på at relæ og kontraktorer er
forældede og ulovlige.
Ansøgerens redegørelse i relation til kriterierne:
Renovering af elinstallationer.
Udgift:
Inkl. Moms 3.250 kr.
Værdi af egen arbejdskraft 0 kr.
Samlet udgift 3.250 kr.
Ansøger angiver, at værdi af egen arbejdskraft ikke kan indgå i projektet med
den begrundelse, at arbejdet skal udføres af elektriker.
Assens Tennisklub
Renovering af facade/dør til klubhuset samt udhæng på klubhuset.
Klubben søger tilskud til hele projektet eller til dele af projektet.
Udgift:
Inkl. Moms 42.750 kr.
Værdi af egen arbejdskraft 0 kr.
Samlet udgift 42.750 kr.
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Ansøger angiver, at værdi af egen arbejdskraft ikke kan indgå i projektet med
den begrundelse, at klubben ikke har nogle håndværkere og har ikke
maskiner/værktøj til at kunne gøre det selv.
Glamsbjerg Tennisklub
Ny hoveddør og maling til udvendigt træværk på klubhuset.
Ansøgerens redegørelse i relation til kriterierne:
Tiltrængt renoveringsopgave på 55 år gammelt klubhus.
Udgift:
Inkl. Moms 13.331 kr.
Værdi af egen arbejdskraft 900 kr.
Samlet udgift 14.231 kr.
Værdi af egen arbejdskraft omfatter kun maling af træværk og ikke renovering
af hoveddøren.
KFUM Spejderne Verninge/Frederikslundhytten
Udskiftning af to vinduer.
De vinduer, der sidder i er fra 1979 og trænger gevaldig til udskiftning til mere
energitætte.
Ansøgerens redegørelse i relation til kriterierne:
Udskiftning af de to vinduer er energibesparende.
Udgift:
Inkl. Moms 9.200 kr.
Værdi af egen arbejdskraft
Samlet udgift 9.800 kr.

600 kr.

Kommunal bygning
Skallebølle Skole (Skallebølle Sports- & Kulturcenter)
Udskiftning af eksisterende vandhaner til kontaktfrie vandhaner.
Ansøgerens redegørelse i relation til kriterierne:
Kontaktfrie vandhaner minimerer smitterisikoen i disse Corona tider og er
vandbesparende.
Udgift:
Ekskl. Moms 31.170 kr.
Værdi af egen arbejdskraft 0 kr.
Samlet udgift 31.170 kr.
Værdi af egen arbejdskraft indgår ikke projektet, da det er ansøgers opfattelse,
at arbejdet bør udføres af professionelle håndværkere.
Skallebølle Skole
Renovering af 2 omklædningsrum i kælderen.
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Renovering af klubhusets facade (døre og vinduer).
Ansøgerens redegørelse i relation til kriterierne:
Omklædningsrummene er angrebet af skimmelsvamp.
Facadens døre og vinduer er rådne.
Udgift:
Ekskl. Moms 62.930 kr.
Værdi af egen arbejdskraft 0 kr.
Samlet udgift 62.930 kr.
Lovgrundlag:
Kommunalfuldmagten
Økonomi:
Rest-beløb efter første bevillingsrunde udgør 158.440 kr.
Hertil kan lægges 29.220 kr., som overføres fra Puljen til samlingssteder.
Rådighedsbeløb til bevillinger, i alt 187.660 kr.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning:
Udvalget har besluttet følgende:
Flemløse Boldklub, bevilget 7.402 kr. (75%)
Tommerup Motocross og Speedway Klub, afslag
KFUM Spejderne Vissenbjerg/Sortenkær Hytten, bevilget 2.438 kr. (75%)
Assens Tennisklub, bevilget 21.375 kr. (50%)
Glamsbjerg Tennisklub, bevilget 7.116 kr. (50%)
KFUM Spejderne Verninge/Frederikslundhytten, bevilget 4.900 kr. (50%)
Skallebølle Skole, bevilget 31.170 kr. (100%)
Skallebølle Skole, bevilget 62.930 kr. (100%).

1115.

21/3298 Sommeraktiviteter 2021

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orientering om
bevillinger til sommeraktiviteter til efterretning.
Sagsfremstilling:
I lighed med tidligere år har Folkeoplysningsudvalget også i år afsat budget til
støtte af foreningers aktiviteter for børn og unge i sommerferien.
Endvidere er budgettet for 2021 forhøjet, så der er et samlet budget på 75.000
kr. til bevilling af tilskud til foreningers udgifter til aktiviteter i
sommerperioden.
Beskæftigelse, Erhverv og Kultur har udbudt en sommerpulje 2021 til
kulturaktiviteter og oplevelser.
Der var stor søgning til puljen og udvalget sendte derfor nogle ansøgninger
videre til andre relevante instanser.
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På grund af tidsfristen for besvarelser har formanden for
Folkeoplysningsudvalget truffet beslutning på udvalgets vegne.
Følgende er bevilget fra Folkeoplysningsudvalgets budget til sommeraktiviteter:
1.

Vestfyns Golfklub bevilget 25.500 kr. til sommergolf.
Alle hverdage kl. 9-12 i sommerferien kan alle i alderen 6-17 år komme
gratis til golf.

2. LOF Vestfyn bevilget 15.000 kr. til familieworkshops i Det gamle Pakhus
i Assens.
Den 15. juli og den 4. august kl. 13-16 arrangeres artist- og
drageworkshops, som udbydes til lokale børn, forældre og
bedsteforældre samt feriegæster i samme aldersgruppe.
Lovgrundlag:
Kommunalfuldmagten
Økonomi:
Tilskud er dækket af kontoen ’fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven’.
Her er et samlet budget på 75.000 kr. i 2021.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning:
Taget til efterretning.

1116.

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:
Kursus den 15. juni i markedsføring for foreninger.
Festaften for aktivt medborgerskab planlægges til den første fredag i november.
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1117.

Orientering

-

Opfølgning på sagen om genåbning

-

Orientering om møde med Tommerup Motocross- og Speedwayklub

Beslutning:

1118.

Evt.

Beslutning:

1119.

Underskriftsside (Lukket)
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