Referat
Folkeoplysningsudvalget
Tid
Sted
Afbud

onsdag den 1. september 2021 kl. 18:30
Mødelokale 4 / Microsoft Teams-møde
Lone Damgaard indkaldt Ole Frederiksen afbud. Mogens Johansen indkaldt Lars
Kolling. Charlotte Kjær, Arne Jørgensen Anette Rasmussen. Sara Baaring
deltager fra kl. 19.30
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1120.

(Lukket)

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:
Godkendt.

1121.

20/19761 Første periode for Fritidskortet

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen om
antal tilmeldinger til Fritidskortet september 2021, bevillinger fra tilhørende
pulje samt markedsføring af Fritidskortet til efterretning.
Sagsfremstilling:
Som besluttet i Folkeoplysningsudvalget den 2. februar 2021 lanceres
Fritidskortet til brug for alle borgere fra 1. september 2021. Den 17. marts
godkendte Folkeoplysningsudvalget udvikling af en app med oversigt over
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tilmeldte foreninger og aktiviteter til Fritidskortet og som kunne fungere som et
digitalt klippekort for borgerne. Den 27. april 2021 blev rammerne for
Fritidskortet godkendt med en aktiv periode på 6 uger fra 1. september og frem.
Det blev desuden besluttet at annoncere foreningernes idrætsaktiviteter på
Facebook gennem Motivu fra 21. august 2021 til og med 2. oktober 2021.
Fritidskortet og tilhørende app blev lanceret d. 16. august 2021. Alle borgere
kunne derefter tilmelde sig en eller flere af de 149 tilmeldte aktiviteter fra i alt
35 foreninger. Dette overstiger målsætningen på 26 deltagende foreninger med
i alt 52 tilbud godkendt på møde i Folkeoplysningsudvalget d. 3. juni 2021.
I alt har tre foreninger ansøgt ’Pulje til indkøb af prøveudstyr for foreninger
tilmeldt Fritidskortet’ og alle tre fået bevilliget det ansøgte beløb for i alt 8.785
kr. Da der blev afsat 30.000 kr. til denne pulje udgør overskuddet 21.215 kr.
Puljen lanceres igen ultimo 2021 til den kommende åbne periode for
Fritidskortet januar 2022. Et eventuelt mindreforbrug overføres til brug for
Fritidskortets tredje runde til april 2022.
Fritidskortet markedsføres til borgerne gennem sociale medier, infoskærme,
hjemmesider og gennem en pressemeddelelse udsendt den 17. august 2021. Der
er produceret en film til formålet. Fysiske Fritidskort er uddelt til børn på de
skoler, hvor der er aktiviteter i nærheden og på biblioteket kan borgere uden
Smartphone hente et fysisk klippekort.
De foreninger, der har registreret sig hos Motivu, får målrettet annoncering på
sociale medier. 18 foreninger har i alt valgt at registrere 111 aktiviteter hos
Motivu. Målsætningen var, at 30 foreninger ville tilmelde sig, da det ville
medføre en garanti på 300 prøvetilmeldinger og en særskilt oversigt over
foreninger tilmeldt i Assens Kommune.
Trine Madsen deltager på mødet og fremlægger status for Fritidskortet
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Bilag:
Pressemeddelelse - Fritidskort skal hjælpe flere ind i sunde fællesskaber.pdf
Beslutning:
Foreningerne har taget godt imod Fritidskortet. Der er tilmeldt 36 foreninger med i alt 167
aktiviteter. Orienteringen taget til efterretning.

1122.

21/14992 Fodbolddrengene FC - "På rette vej"

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om
tilskud til projektet Fodbolddrengene FC – ”På rette vej”.
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Sagsfremstilling:
Assens by var igennem en længere periode henover efterår 2020 og forår 2021
plaget af en gruppe på 10-12 drenge i alderen 13-21 år. Det medførte
kriminalitet og utryghed for byens borgere.
SSP fik skabt kontakt til gruppen og ved hjælp af ungdomsskolen og
økonomiske midler fra Børne og Undervisningsministeriets tilskudsramme til
opsøgende arbejde i forbindelse med Covid19 blev det muligt at etablere et
fodbold projekt med stor tilslutning fra drengene og med stort fremmøde.
Fodboldtræningen har foregået på boldbanerne, hvor også Assens Fodboldklub
holder til.
Projektet blev gennemført i perioden maj-juli 2021 og i perioden har indsatsen
haft en meget markant positiv effekt på kriminalitet og tryghed i Assens by.
Det er nu planen af videreføre projektet til udgangen af marts måned 2022.
Fodboldtræningen kommer som hidtil til at foregå på banerne ved Assens
Fodboldklub.
Det forventes, at der derudover vil blive brug for indendørs aktiviteter i
perioden november 2021 til og med februar 2022, da det i vintermånederne
ikke er muligt at bruge udendørs faciliteter. Der skal derfor sættes supplerende
aktiviteter op for at fastholde drengenes tilknytning til projektet samt
sammenholdet om aktiviteterne.
De indendørs aktiviteter centreres omkring Arena Assens med bl.a. e-sport og
fitness.
Assens Fodboldklub understøttes af projektet Assens PÅ sport i forhold til at
kunne modtage og fastholde de unge. Endvidere vil DBU understøtte
udviklingsarbejde omkring Assens Fodboldklub.
Projektets overordnede mål er at:
l
Styrke og træne socialt udsatte drenge til at indgå i sunde fællesskaber og
holde dem væk fra kriminalitet
l
Intensiv træning af de unges sociale kompetencer, så de kan indgå i en
fodboldklub eller forening på lige fod med andre
l
Fortsat at nedbringe kriminalitet i Assens by
l
Skabe øget tryghed blandt borgerne i byen
Projektets målgruppe er den gruppe af drenge, der allerede er tilknyttet
projektet. Der kan visiteres nye ind, hvis trænerne vurderer, at det kan
håndteres og balanceres i forhold til den eksisterende gruppe. Den optimale
gruppe er 25 og max. 30 drenge.
Projektet følges hver 3. måned i en styregruppe og evalueres endeligt i marts
2022.
De unges progression og udvikling følges tæt af en projektgruppe med løbende
samtaler.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Økonomi:
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Den samlede udgift til projektet for perioden august 2021 – marts 2022 udgør
345.000 kr. Beløbet dækker udgifter til trænere, konsulenter, materialer og
sociale aktiviteter. Finansieringen fordeles over flere områder i budgettet.
Der søges om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget på 60.000 kr.
Folkeoplysningsudvalgets andel kan finansieres af et forventet mindreforbrug
fra puljen til tema/kursus på 20.000 kr. samt 40.000 kr. fra lokaletilskud.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning:
Bevilget 60.000 kr. som en engangsbevilling.
Finansieres med 20.000 kr. fra budgettet til tema/kursus og 40.000 kr. fra lokaletilskud.

1123.

21/15256 Budget 2022-2025

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter det udsendte
budgetmateriale, med henblik på at udarbejde et eventuelt høringssvar.
Sagsfremstilling:
Assens Byråd har udarbejdet forslag til drifts- og anlægsbudget for 2022-2025.
Forslaget sendes videre til 1. behandling i byrådet.
Forinden 1. behandlingen er budgetforslaget sendt i høring.
Høringsfristen er den 6. september 2021.
På folkeoplysningsområdet er der ikke ændringer i forslaget i forhold til
driftsbudget 2021.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Link til budgetmaterialet
https://www.assens.dk/vores-kommune/politik/budget-og-regnskab/

Beslutning:
Taget til efterretning.

1124.

21/15211 Hørvævsmuseet på Krengerup – nye vedtægter

Møde i Folkeoplysningsudvalget den 1. september 2021

Assens Kommune, 4 af 11

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender, at de nye
vedtægter for Hørvævsmuseet på Krengerup anvendes som grundlag for tilskud
til voksenundervisning.
Sagsfremstilling:
Foreningen Hørvævsmuseet på Krengerup har fremsendt nye vedtægter.
Forslaget sammenskriver vedtægterne for Hørvævsmuseet og for
Hørvævsmuseets Aftenskole.
Hidtil har der været personsammenfald i de to foreningers bestyrelser og det vil
være mest praktisk, at de to foreninger sammenlægges til én forening.
I vedtægterne er der taget højde for, at aftenskolens kursister gives mulighed
for at vælge medlem til bestyrelsen.
Endvidere udarbejdes der regnskab for kursusvirksomheden, så det fremgår, at
tildelte midler fra folkeoplysningsloven er anvendt til deres formål.
Hørvævsmuseets aftenskole har hvert år indgået i fordelingen af økonomiske
midler fra folkeoplysningens budgetramme til voksenundervisning.
Hørvævsmuseet på Krengerup vil fortsætte undervisningsaktiviteten.
Foreningens formål er:
- at drive et arbejdende museum
- at undersøge og fortælle om hørvævningens historie på Vestfyn og
særligt om de ophørte virksomheder ”Tommerup Væveri” og
"Hørfabrikken i Tommerup”
- at formidle viden om vævemaskiner og væveteknik
- at formidle viden om hørs egenskaber og anvendelse
- at virke for udbredelse af kendskabet til vævning i almindelighed
- at undervise i tekstile færdigheder og udbrede kendskabet til tekstil
kultur.
Plan og Kultur har gennemgået vedtægterne og har ingen bemærkninger.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget

Bilag:
Forslag til samlede vedtægter for Hørvævsmuseet og Aftenskolen.pdf
Gennemgang Hørvævsmuseet på Krengerup.pdf
Beslutning:
Godkendt.

1125.

21/14652 E-sport Assens – ansøgning om godkendelse
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Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter og tager stilling til
ansøgning fra E-sport Assens om godkendelse som forening i henhold til
folkeoplysningsloven.
Sagsfremstilling:
E-sport Assens ansøger om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening i
henhold til folkeoplysningsloven.
Foreningens begrundelse for ansøgning om godkendelse:
Foreningen har hjemme i Assens og ønsker at være en del af folkeoplysningen,
da det giver muligheden for at søge støtte og hjælp til foreningen.
Foreningens primære formål er at fremme interessen og samtidig skabe gode
fysiske rammer for e-sport.
Foreningens sekundære formål er i hverdagen at støtte medlemmer i at dyrke
det sjove, sunde og sociale i e-sportens muligheder.
Foreningens sidste formål er at udvikle en løbende gruppe af talentfulde unge
som mestrer e-sport på elite niveau.
Foreningens aktivitet er:
Undervisning i e-sport til børn og unge.
Foreningen har aktiviteter ugentligt.
Foreningens aktiviteter skal foregår i Arena Assens.
Foreningen er ny etableret og har endnu ikke registreret medlemmer.
Plan og Kultur har gennemgået foreningens vedtægter og har ingen
bemærkninger.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget

Bilag:
Vedtægter E-sport Assens.pdf
Gennemgang E-sport Assens.pdf
Beslutning:
Godkendt.

1126.

21/14651 E-sport Assens - ansøgning til udviklingspuljen

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om
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bevilling af tilskud fra udviklingspuljen til foreningen E-sport Assens til opstart
af e-sport.
Sagsfremstilling:
Foreningen E-sport Assens søger om støtte til opstart af fast ugentligt e-sport i
Assens.
E-sport Assens er en ren e-sport forening, hvis primære formål er at fremme
interessen og samtidig skabe gode fysiske rammer for e-sport. Foreningen
ansøger om støtte til opstart af fast ugentligt e-sport i Assens, hvilket omfatter
indkøb af pc udstyr og inventar.
Der søges om 40.000 kr.
I dag tilbyder E-sport Assens ”Boot Camp” og andre events, som afholdes i
Arena Assens.
Foreningen vil gerne kunne tilbyde en fast ugentlig træning i e-sport, hvilket vil
kræve pc udstyr og faste lokaler.
Foreningen lejer lokaler i Arena Assens, så e-sport og fysisk træning kan
kombineres med andre foreninger og ikke mindst træningscenteret i Arena
Assens.
Foreningen har sat det som mål, at det skal være muligt at dyrke e-sport i
Assens og har to trænere, som er klar til at undervise de kommende
medlemmer.
Det er planlagt at udvide med flere trænere og sende trænere på DGI
træneruddannelser.
Der er endvidere søgt midler ved Fonden for Fynske Bank og DGI.
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:
Et eventuelt tilskud kan bevilges fra udviklingspuljen.
I budgettet er der afsat 100.000 kr. til udviklingspuljen, heraf er reserveret
25.000 kr. til en pulje til udsatte børn og unge.
D.d. er der forbrugt 60.480 kr. af puljen. Rest-beløbet udgør 14.520 kr.
Af puljen til udsatte børn og unge er der et forbrug på 8.250 kr. , dvs. et restbeløb på 16.750 kr.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Bilag:
Ansøgning Udviklingspuljen.pdf
Beslutning:
Bevilget et tilskud på 10.000 kr.
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1127. 21/14656 Assens Skytteforening - ansøgning til
udviklingspuljen
Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om
bevilling af tilskud fra udviklingspuljen til Assens Skytteforening til et
træningsforløb for børn med ADHD eller lignende.
Sagsfremstilling:
Assens Skytteforening har et ønske om at udvikle foreningen til at være et trygt
og rummeligt tilbud for børn og unge med udfordringer. Foreningen vil derfor
lave et ”prøveforløb” for at teste og udvikle træningsrammerne, så de kan
tilpasses bedst muligt til borgerne og deres behov.
Målgruppen er børn og unge med udfordringer, såsom ADHD, autisme, særligt
sensitive, angst eller generel koncentrationsbesvær. Der er ikke krav om en
diagnose og heller ikke en aldersbegrænsning.
For at skabe et godt tilbud til målgruppen ønsker foreningen at lave et
prøveforløb i samarbejde med Pilehaveskolen i Assens.
Idéen er at invitere 20 børn fra Pilehaveskolen til riffelskydning 6 gange af 1
times varighed henover efteråret 2021. Det skal hjælpe med at afklare, om der
kan skabes et fast ugentligt træningsforløb fremadrettet.
Gennem forløbet forventer foreningen at udvikle to trænere ved praktisk
erfaring til bedre at kunne forstå målgruppen. Foreningen forventer at udvikle
børnenes evner inden for koncentration, opbakning af holdkammerater og det
at kunne glædes over andres succeser.
Der søges om et tilskud på 7.200 kr. fra udviklingspuljen. Beløbet skal anvendes
til materialer/ammunition for de 6 træningsgange, så børnene ikke pålægges en
egenfinansiering.
Pilehaveskolen finansierer en trænerløn på 2.820 kr.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Økonomi:
Et eventuelt tilskud kan bevilges fra udviklingspuljen.
I budgettet er der afsat 100.000 kr. til udviklingspuljen, heraf er reserveret
25.000 kr. til en pulje til udsatte børn og unge.
D.d. er der forbrugt 60.480 kr. af puljen. Rest-beløbet udgør 14.520 kr.
Af puljen til udsatte børn og unge er der et forbrug på 8.250 kr. , dvs. et restbeløb på 16.750 kr.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget

Bilag:
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Assens Skytteforening ansøgning udviklingspuljen.pdf
Beslutning:
Foreningen henvises til at ansøge i en pulje hos DGI.
Udvalget ser positivt på projektet og foreningen er velkommen til at vende tilbage, hvis der
ikke opnås støtte fra anden side.

1128. 21/14894 Vissenbjerg Bred Motorklub - ansøgning om tilskud
til EM i 85cc speedway
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om
bevilling af tilskud til afvikling af EM i 85cc speedway i Vissenbjerg Bred
Motorklub.
Sagsfremstilling:
Vissenbjerg Bred Motorklub søger om økonomisk støtte til afvikling af
europamesterskabet i 85cc speedway (YGT).
Arrangementet blev afviklet den 7. august 2021 med kørere, mekanikere,
dommere, jury og familier fra 9 lande.
Ansøgning om tilskud er modtaget den 16. juni 2021.
Budget, kr.
Løbsafgift
Fim godkendelse af banen
Køreveste
1 stk. ambulance og læge
Samaritter
Kører og jurymapper med indhold
Gaver til kører, jurypræsident, dommer
Bespisning af gæster, naboer, jurypræsident m.fl.
Forplejning af officials m.fl.
Pokaler, blomster og kranse m.m.
Leje af alkometer
Leje af flag og flagstænger
Leje af toiletvogn, hegn, telt m.m.
Annoncering, infotavler og PR m.m.
Udgifter vedr. banepleje m.m.
Renovation
Leje af lydanlæg
Underholdning
Diverse udgifter
Udgifter i alt
Indtægter fra sponsorer, reklamer, entré
Indtægter i alt, forventet

4.500
10.000
8.500
11.000
4.000
6.000
3.500
15.000
3.000
8.000
1.000
3.000
10.000
10.000
15.000
3.000
3.500
5.000
5.000
130.000
50.000

En tilsvarende ansøgning blev behandlet i 2019. Foreningen fik dengang
bevilget et tilskud på 8.000 kr. til pokaler, blomster og kranse i forbindelse med
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afholdelse af verdensmesterskabet i 85cc speedway.
Lovgrundlag:
Kommunalfuldmagten
Økonomi:
Et eventuelt tilskud kan bevilges fra fritidsaktiviteter uden for
folkeoplysningsudvalget.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning:
Afslag.

1129.

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 tema/kursus har planlagt følgende kurser:
09.10.21 Førstehjælpskurser 8 timer med bevis
15.11.21 Facebook og instagram
November Fundraising opstart
I det nye år et fundraising kursus over 3 aftener
25.01.22 Kasserer kursus, årsafslutning
17.02.22 Kasserer kursus, grundlæggende
Marts Hvordan får man flere frivillige i sin forening
25.04.22 Bestyrelsens ansvar og pligter
Arbejdsgruppen for festaften for aktivt medborgerskab har indgået aftaler om indslag med
henholdsvis ”Mens vi venter” og Annette Heick.

1130.

Orientering

- Orientering om tiltag i forbindelse med genåbning af foreningslivet

Beslutning:
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1131.

Evt.

Beslutning:

1132.

Underskriftsside (Lukket)
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