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Tid
Sted
Afbud

torsdag den 2. december 2021 kl. 17:00
Mødelokale 1, Assens Rådhus/Microsoft Teams-møde
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1144.

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:
Godkendt.

1145.

19/15391 Evaluering af første åbne periode for Fritidskortet

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen om
evaluering af Fritidskortets første periode til efterretning.
Sagsfremstilling:
Den 27. april 2021 blev rammerne for Fritidskortet godkendt af
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Folkeoplysningsudvalget med en aktiv periode på 6 uger fra 1. september 2021
og frem.
Fritidskortet og tilhørende app blev lanceret d. 16. august 2021. Alle borgere
kunne derefter tilmelde sig en eller flere af de 168 tilmeldte aktiviteter fra i alt
40 foreninger. Dette overstiger målsætningen på 26 deltagende foreninger med
i alt 52 tilbud godkendt på møde i Folkeoplysningsudvalget d. 3. juni 2021.
Fritidskortet blev markedsført til borgerne gennem sociale medier, infoskærme,
hjemmesider og gennem en pressemeddelelse udsendt den 17. august 2021. Der
blev produceret en film til formålet. Fysiske Fritidskort blev uddelt til børn på
de skoler, hvor der var aktiviteter i nærheden og på biblioteket kunne borgere
uden Smartphone hente et fysisk klippekort.
Resultaterne fra app’en er, at 313 borgere har installeret og registreret
Fritidskortets app’en. Derud over har 18 forskellige borgere klippet det digitale
kort til 17 forskellige aktiviteter i 14 foreninger. I alt er der foretaget 44 klip.
Ud over resultater fra app’en er der udsendt spørgeskema til kontaktpersoner
for alle aktiviteter tilmeldt Fritidskortet med en svarprocent på 52 svarende til
91 aktiviteter. Der er her medtaget både de ’Gennemført’ og ’Nogen svar’, da
sidstnævnte har udfyldt spørgeskemaet, men blot ikke afsluttet skemaet (se
vedlagte bilag 1). Resultatet er, at i 53% (48 aktiviteter) har der været nye
deltagere i perioden for Fritidskortet. Heraf er der i 38% deltaget
prøvemedlemmer med Fritidskort (18 aktiviteter) og 31% svarede ’ved ikke’. I
alt har kontaktpersoner set 43 klip. I 69% (11 aktiviteter), hvor der er deltaget
prøvemedlemmer med Fritidskort, er der efterfølgende indmeldt nye
medlemmer. Der er gennemsnitlig indmeldt 2 nye medlemmer per aktivitet,
hvilket i alt svarer til 22 nye medlemmer.
Hvis spørgeskemaets resultater er repræsentativt for alle aktiviteter, svarer det
til 42 nye indmeldte medlemmer i foreningerne på baggrund af Fritidskortet.
Trine Madsen deltager på mødet og fremlægger evaluering af Fritidskortet
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Bilag:
Evaluering Fritidskort - spørgeskema.pdf
Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.

1146. 19/15391 Udvikling af nye funktioner i app samt brugerrettet
hjemmeside tilhørende Fritidskortet
Indstilling:
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Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget afsætter 60.000 kr. til
videreudvikling af app og hjemmeside til Fritidskortet.
Sagsfremstilling:
Den 17. marts 2021 godkendte Folkeoplysningsudvalget at afsætte 25.000 kr. til
udvikling af app til Fritidskortet. På baggrund af evalueringer fra foreninger,
efter første åbne periode for Fritidskortet, indstilles det, at der tilføjes
funktioner til app’en som vil imødekommende ønsker og udfordringer fra
foreningernes side. For at øge brugeroplevelsen for borgerne samt lette
administrationen forbundet med at administrere aktiviteter i Fritidskortet
indstilles udvikling af brugerrettet hjemmeside til Fritidskortet.
Michael Bethnas har tilbudt at tilføje funktioner i app’en samt oprette
hjemmeside gennem sin virksomhed 4Dynamics Danmark til en pris på
60.000.
Michael Bethnas vil deltage på mødet og fremlægge ændringer.
Økonomi:
De 60.000 kr. som et engangsbeløb til videreudvikling af app og hjemmeside til
Fritidskortet foreslås finansieret af mindreforbrug på Folkeoplysningsområdet.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Bilag:
Fritidskortet Version 2.0.pdf
Beslutning:
Udsat.
Udvalget holder et møde på Teams i næste uge.
Michael Bethnas deltog ikke i behandlingen af sagen.

1147.

20/19344 Evaluering af Motivu og fremtidig annoncering

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
- Tager evalueringen af Motivu til efterretning.
- Godkender at afsætte 42.000 kr. til annoncering gennem Motivu i 3
måneder fra 1. april 2022 og frem.
Sagsfremstilling:
Den 27. april 2021 godkendte Folkeoplysningsudvalget at afsætte 50.000 kr. til
annoncering af foreningernes idrætsaktiviteter på sociale medier gennem
Motivu samtidig med første åbne periode for Fritidskortet fra 1. september 2021
og frem.
Efter 12 ugers annoncering af 20 tilmeldte foreningers 131 aktiviteter er der
foretaget 168 tilmeldinger gennem Motivu. Det er uvist, hvor mange, af de 168
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tilmeldte personer, der er mødt op og senere indmeldt i foreningerne.
Motivu har tilbudt uden beregning at forsætte annonceringen af foreningernes
tilbud i januar 2022 for at opnå i alt 300 tilmeldinger.
Motivu er en gratis platform, hvor foreningerne kan lave opslag med
prøvetræning til idrætsaktivitet eller motionstilbud for nye potentielle
medlemmer. Opslag på Motivu kan bruges som markedsføring og kan deles på
de sociale medier og som tilmeldingsmulighed på foreningernes hjemmesider.
På Motivus hjemmeside kan interesserede finde de idræts- og motionstilbud i
nærheden, som er åbent for nye medlemmer.
Motivu kan benyttes i sin gratis udgave. Derud over kan der tilkøbes målrettet
annoncering. Det er muligt at købe en kommuneaftale, hvor foreningerne
garanteres et antal tilmeldinger til gratis prøvetræning for et givent beløb. De
kommunale aftaler lyder som følger, hvis 30-50 klubber annonceres i 3
måneder:
1. 300 tilmeldinger = 50.000 kr.
2. 750 tilmeldinger
= 100.000 kr.
3. 1600 tilmeldinger = 200.000 kr.
Motivu har, på baggrund af egne undersøgelser, beregnet en konverteringsrate
på 46%, hvilket betyder at 46% af prøvemedlemmer efterfølgende melder sig
ind i foreningen.
Det indstilles, at Folkeoplysningsudvalget afsætter 42.000 kr. til annoncering i
perioden 1. april til 15. maj sammen med tredje åbne periode for Fritidskortet
for at tilgodese de foreninger, som har sæsonstart i denne periode. DGI Fyn
ønsker at støtte tiltaget og bidrage med 8.000 kr. til aftalen.
Motivu garanterer 300 tilmeldinger og stopper først deres målrettede
annoncering, når antallet er opnået. Hvis de 300 nye tilmeldinger ikke opnås i
april, maj og juni 2022, vil Motivu forsætte annoncering i september måned
samtidig med Fritidskortets fjerde åbne periode.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Økonomi:
De 42.000 kr. som et engangsbeløb til annoncering af foreningernes aktiviteter
i forbindelse med Fritidskortets tredje åbne periode foreslås finansieret af
mindreforbrug på Folkeoplysningsområdet.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning:
Udvalget tager orienteringen til efterretning og godkender at afsætte 42.000 kr. til
annoncering.

1148.

20/19344 Indsatser i Bevæg dig for livet for 2022 og 2023
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Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter og godkender
indsatser i Bevæg dig for livet for 2022 og 2023 og økonomien forbundet
hermed.
Sagsfremstilling:
Bevæg dig for livet -samarbejdet mellem Assens Kommune og DGI Fyn løber
frem til august 2023. Projektets indsatser har været udrullet siden
handleplanen blev godkendt i Uddannelse, Børn og Familie den 2. november
2020. Der er gennemført tiltag som en del af indsatsområderne: Markedsføring
af foreningernes eksisterende tilbud, Børnefamilier samt Børn. I løbet af 2022
og frem til august 2023 arbejdes der med indsatsområderne: Voksne og
seniorer, Aktiviteter i vækst, Unge samt Skole/foreningssamarbejde. Forslag til
aktiviteter for de kommende indsatsområder er beskrevet herunder.
Indsatsområde: Voksne og seniorer:
Fodbold:
Afdelingen ’Aktivitet, forebyggelse og demens’ i Assens Kommune har bevilliget
to forløb til opstart af fodboldhold målrettet seniorer såsom: Fodboldfitness,
Walking Football og/eller Fodbold for hjertet. De nye hold forventer at starte op
sammen med sæsonstart i foråret 2022.
Gåfællesskaber:
I februar og marts 2022 vil to studerende fra SDU understøtte kortlægning af
forenings- og selvorganiserede gåture i Assens Kommune og producere et
katalog herover. Det er ønsket at flere gåture tilmeldes til Fritidskortet, samt at
kommunalt personale kan tage informationen med ud til relevante borgere.
Hvis der identificeres et behov herfor, vil der indstilles til, at
Folkeoplysningsudvalgets arbejdsgruppe opretter et kursus for gåværter i
samarbejde med DGI for at motivere flere til at starte gåfællesskaber op.
Demensvenlige foreninger:
Den 5. november indsendte afdelingen ’Aktivitet, forebyggelse og demens’ i
Assens Kommune en ansøgning til Socialstyrelsen med ønsket om at
understøtte flere demensvenlige foreninger. Hvis midlerne tildeles bliver Trine
Madsen tovholder og skal sikre samarbejdet mellem foreninger, DGI og
relevante afdelinger i Assens Kommune. Dette forventes at blive udrullet fra
primo 2022 og projektperioden ud.
Indsatsområde: Unge:
TRIBE - TRIvsel og BEvægelse:
Med TRIBE er ønsket at give de studerende på Vestfyns Gymnasium og
eventuelle andre ungdomsuddannelser i Glamsbjerg et nemt og lettilgængeligt
idrætstilbud ved at oprette et idrætsfællesskab lokalt på gymnasiet, der afholder
aktiviteter i forlængelse af skoledagen og som drives af eleverne selv.
Idrætsaktiviteterne kan være mangeartede og ønsket er, at der med
idrætsfællesskabet skabes et miljø, hvor alle elever føler sig velkommen og kan
deltage uanset niveau. Der igangsættes en planlægningsfase i starten af 2022
med ungdomsuddannelser i Glamsbjerg og DGI Fyn. Når indholdet i forløbet er
nærmere afklaret forelægges det Folkeoplysningsudvalget. Indsatsen forventes
at blive udrullet i efteråret 2022 og understøttet i 2023 og 2024.
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Indsatsområde: Skole-/foreningssamarbejde:
For at mindske barrierer for opstart af en ny foreningsaktivitet blandt
skolebørn indstilles der til oprettelse af en pulje på 110.000 kr. til ÅbenSkoleforløb, som vil være tilgængelige for skoler eller foreninger at søge i skoleåret
2022 og 2023.
Puljen kan søges til aktiviteter, hvor skoleelever i undervisningstiden
introduceres til og i en periode afprøver en eller flere foreningsaktiviteter.
Ønsket er, at eleverne stifter bekendtskab med foreningslivet og med de
muligheder, som foreningslivet og lokalområdet rummer og herigennem gør det
lettere for barnet at opstart ny foreningsaktivitet. Der vil kunne søges til
trænerløn, redskaber samt transport. Puljen vil også kunne understøtte
idrætsspecifikke tiltag med konsulenthjælp fra idrætsorganisationerne som eks.
DGI’s Diggi eller DBU’s pigeraketten.
Trine Madsen vil deltage på mødet og fremlægge for folkeoplysningsudvalget
udkastet til kommende indsatser med mulighed for at komme med input hertil.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Økonomi:
De 110.000 kr. som et engangsbeløb til ÅbenSkole-forløb foreslås finansieret af
mindreforbrug på Folkeoplysningsområdet.

Beslutning:
Udvalget godkender indsatserne samt at der anvendes 110.000 kr. til ÅbenSkole-forløb.

1149.

21/15256 Budget 2022

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget vedtager fordeling af
budget 2022.
Sagsfremstilling:
Det samlede budget 2022 for folkeoplysning blev vedtaget af Byrådet i
september 2021.
Budgettet er fremskrevet fra 2021 med almindelig pris- og lønfremskrivning.
Derudover ingen ændringer.
Plan og Kultur har udarbejdet et oplæg til fordeling af budgettet.
Oplægget tager udgangspunkt i budget 2021.
Oplæg til fordeling af budgetrammen medsendes som bilag.
Fastsættelse af sats for aktivitetstilskud for 2022.
Hvert år ved budgetlægningen fastsætter Folkeoplysningsudvalget en sats pr.
medlem. Det er medlemmer under 25 år, der udløser aktivitetstilskud til
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foreningerne.
Plan og Kultur foreslår, at satsen fastsættes til 202 kr. pr. medlem under 25 år.
Beløbet er beregnet ved at fremskrive satsen for 2021 (198 kr.) med den
fremskrivningsprocent, som er anvendt i budgettet.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Bilag:
Budget 2022.pdf
Beslutning:
Udkast til fordeling af budget samt taksten for aktivitetstilskud er godkendt.

1150.

21/7679 Regnskab 2020 for aftenskoler

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager opgørelse af tilskud
og regnskab 2020 for aftenskolerne til efterretning.
Sagsfremstilling:
På grundlag af aftenskolernes indsendte regnskaber for 2020 har Plan og
Kultur udarbejdet en opgørelse over forbrugt tilskud sammenholdt med
tilskudstilsagn for 2020.
På grund af aftenskolernes situation under corona besluttede
Folkeoplysningsudvalget følgende på møde den 29. april 2021:
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.
Beslutningen om at bevilge ekstra tilskud til de aftenskoler, som har haft højere
aktivitetsniveau henholder sig til nedennævnte principper, som fremgår af
Assens Kommunes retningslinjer for voksenundervisning.
Hvis en aftenskoles udgifter til lærer + lederløn i regnskabsåret har oversteget
tilskudstilsagnet kan aftenskolen ansøge om forhøjelse af tilskuddet.
Tilskud kan bevilges, hvis andre aftenskoler har forbrugt mindre end det
tildelte tilskudstilsagn.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
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Bilag:
Regnskab 2020 for aftenskoler.pdf
Beslutning:
Taget til efterretning.

1151.

21/19537 Tilskud til aftenskoler 2022

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender fordelingen af
tilskud for 2022 til voksenundervisning samt tager stilling til nye ansøgninger
om lokaletilskud.
Sagsfremstilling:
På grundlag af aftenskolernes ansøgninger har Plan og Kultur foretaget en
tildeling af tilskud for 2022 til voksenundervisning.
Tilskud er tildelt i henhold til folkeoplysningsloven og til de principper, der er
godkendt i Assens Kommune.
Tildelingen er foretaget efter de nye principper, som efter indstilling fra
Folkeoplysningsudvalget blev godkendt i 2020 i Uddannelse, Børn og Familie.
Tildelingen fremgår af et medsendt bilag.
Ud over ansøgning om tilskud til undervisning søger aftenskolerne om tilskud
til leje af lokaler.
Ansøgningerne for 2022 indeholder udgifter til lokaleleje, som ikke har været
med i bevillingerne hidtil.
Det drejer sig om AOF Center Odense, som søger om tilskud til leje af lokaler til
yoga og et keramikkursus samt om Hørvævsmuseet på Krengerup, der søger om
lokaletilskud til kurser i vævning.
Bilag med samlet oversigt medsendes.
Oplysningsforbundenes Fællesråd har den 18. oktober 2021 fremsendt
skrivelse, hvori der gøres opmærksom på, at perioden med coronarestriktioner
har sat sit præg på vilkårene for aftenskolerne.
Oplysningsforbundenes Fællesråd anbefaler kommunerne, at der i forhold til
fordeling af tilskuddet for voksenundervisningen i 2022 inddrages overvejelser
om at sammenholde aftenskolernes ansøgninger med aktivitetsniveauet i 2019,
at der foretages en reel vurdering af den enkelte begrundede ansøgninger og at
det overvejes at foretage en opfølgning på de bevilgede tilskud for 2022 efter
første halvår med henblik på en vurdering af en mulig omfordeling.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Økonomi:
Tilskud er fordelt inden for den samlede budgetramme.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
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Bilag:
Tilskud 2022 aftenskoler.pdf
Udvidelse på Hørvævsmuseet.pdf
Aftenskoler lokaletilskud nye ansøgninger 2022.pdf
Beslutning:
Udvalget har besluttet at
• Afslå ansøgningerne om lokaletilskud til yoga
• Bevilge lokaletilskud til Hørvævsmuseets kurser i vævning (11.969 kr.)
• Det undersøges, om der findes egnede kommunale lokaler til keramikkursus
• Godkende udkast til fordeling af tilskud til undervisning, dog bevilges Hørvævsmuseet
50% af dets
ansøgningsbeløb.

1152.

21/20971 Tilskud til billedskoler 2022

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender tildeling af
tilskud til billedskoler for 2022.
Sagsfremstilling:
På grundlag af ansøgning fra Verninge Husflid har Plan og Kultur foretaget en
tildeling af tilskud for 2022 til billedskoler.
Tilskud tildeles efter de samme principper, som gælder for voksenundervisning.
Lønudgifter til undervisning i billedskoler er oplyst til 105.375 kr. og tilskuddet
beregnes med 1/3 og udgør 35.125 kr.
Hertil kommer et tilskud til lokaleleje på 19.500 kr., svarende til 75% af en
lejeudgift på 26.000 kr.
Ansøgningen omfatter tilskud til undervisning i Assens, Brylle, Vissenbjerg og
Andebølle.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Økonomi:
Tilskud til billedskoler er fordelt inden for den samlede budgetramme til
juniorklubber og billedskoler.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning:
Bevilget som ansøgt.
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1153. 21/20783 KFUM-Spejderne Haarby - ansøgning om
godkendelse
Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter og tager stilling til
ansøgning fra KFUM-Spejderne Haarby om godkendelse som forening i
henhold til folkeoplysningsloven.
Sagsfremstilling:
KFUM-Spejderne Haarby ansøger om godkendelse som frivillig folkeoplysende
forening i henhold til folkeoplysningsloven.
Foreningens begrundelse for ansøgning om godkendelse:
Foreningen ønskes godkendt i Assens Kommune for at give flere af kommunens
børn og unge muligheden for at kunne være spejder.
Foreningen har sine vedtægter beskrevet i love for KFUM-Spejderne i
Danmark. Heri fremgår de krav, der kan stilles til den lokale foreningsdannelse
i henhold til folkeoplysningsloven.
Formålet er et folkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det
kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale
spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk
livsholdning og mellemfolkelig forståelse.
Foreningens aktivitet er:
Spejderarbejde / Fællesskab.
Foreningen har aktiviteter hver mandag fra 17.00 – 18.30.
Foreningens aktiviteter foregår i og ved præstegården i Haarby.
Foreningen har i alt 16 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer er under 15 år.
15 af medlemmerne har bopæl i Assens Kommune.
Plan og Kultur har gennemgået foreningens vedtægter og har ingen
bemærkninger.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget

Bilag:
Love og vedtægter KFUM-Spejderne i Danmark.pdf
Gennemgang af KFUM-Spejderne.pdf
Beslutning:
Godkendt.
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1154. 21/20334 AOF Center Odense, ansøgning til udviklingspuljen,
de 17 verdensmål for børn
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om
bevilling af tilskud fra udviklingspuljen til AOF Center Odense til et projekt,
som skal fremme fokus på de 17 verdensmål.
Sagsfremstilling:
AOF Center Odense søger om et tilskud på 5.000 kr. fra udviklingspuljen.
Formålet er at fremme fokus på de 17 verdensmål gennem aktiv folkeoplysning.
Det skal ske ved at inddrage pædagoger og forældre i det folkeoplysende
arbejde med verdensmålene.
Målgruppen er børn, pædagoger og forældre i kommunens børnehaver.
Gennem leg og læring bliver børnene præsenteret for verdensmålene og der
sættes fokus på, hvordan vi hver især kan bidrage til at vi sammen indfrier
verdensmålene.
Der bliver afholdt workshop for institutionernes medarbejdere og forældre og
det sikres, at pædagogerne har de fornødne pædagogiske redskaber til at bruge
materialet ”Yoga og de 17 verdensmål for børn” sammen med børnene.
For at understøtte den lokale forankring søges tilskud i folkeoplysningsudvalgene i AOF Center Odenses geografi.
Det omfatter kommunerne Assens, Middelfart, Nordfyn, Odense, Kerteminde,
Nyborg.
Der er budgetteret med udgifter på i alt 70.000.
Heraf skal 40.000 kr. anvendes til løn og honorarer, 5.000 kr. til PR og 25.000
kr. til udgifter til materialer, andre udgifter og administration.
Indtægterne fordeler sig med 40.000 kr. fra Oplysningsforbundenes
Lokalrådspulje samt 30.000 kr. (6 x 5.000 kr.) fra de 6 kommuner.
Økonomi:
I udviklingspuljen er der afsat et budget på 100.000 kr., som er fordelt med
25.000 kr. til pulje til udsatte børn og unge og 75.000 kr. til udviklingsprojekter efter ansøgning.
Beløbet på de 75.000 kr. er brugt til projekter.
Af beløbet til udsatte børn og unge er der et rest-beløb på 13.000 kr. Plan og
Kultur forventer ikke at modtage flere ansøgninger i indeværende år.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning:
Bevilget 5.000 kr.
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1155.

21/20331 Assens Cable Club, ansøgning til udviklingspuljen

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter og træffer
beslutning om tilskud fra udviklingspuljen til Assens Cable Club.
Sagsfremstilling:
Assens Cable Club ansøger om et tilskud fra udviklingspuljen på 53.950 kr. ex.
Moms.
Støtten søges til at foretage undersøgelse af jord- og vandkvaliteten, herunder
information om forurening på Sukkergrunden ved Arena Assens.
Jord- og vandkvaliteten skal undersøges for at kunne foretage en vurdering af
om det kan lade sig gøre at bygge en kabelbane til wakeboard og vandski på
grunden.
På Sukkergrunden ved Arena Assens ønsker ansøgeren at anlægge en
kabelpark, som er en sø indrettet til at stå på wakeboard og vandski.
Der er tre primære begrundelser for anlægget.
Ungdoms- og familiekultur. Wakeboard og vandski er begyndervenlige
vandsportsgrene. Med afsæt i banen skal en klub stå for træninger og
klubaftener.
Bosætning. Anlægget og banen vil tiltrække nye borgere til Assens Kommune.
Turisme. Anlægget og banen er en oplagt attraktion for børnefamilier på ferie i
Danmark.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven.
Bemærkninger:
Plan og Kultur bemærker, at ansøgningen normalvis ikke kan omfattes af
formålet med udviklingspuljen.
Anlæg af en kabelbane indgår som en af samlet visionsplan for Arena Assens’
udvikling over de kommende år.
Arealet er kommunalt ejet og projektet vil kræve en brugsretsaftale med Assens
Kommune samt forundersøgelser.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.

Bilag:
Ansøgning til Udviklingspuljen Assens Cable Club.pdf
Beslutning:
Afslag.
Ansøgningen kan ikke omfattes af formålet med udviklingspuljen.
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1156.

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:
Der har været afholdt kursus i Facebook og Instagram. Der var ca. 50 tilmeldinger.
Der har været afholdt opstartsmøde i fundraising med 24 tilmeldte.
Festaften for aktivt medborgerskab blev drøftet.

1157.

Orientering

- Uddannelse, Børn og Familie har godkendt principper for pulje til klubhuse.
- Valg til Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning:

1158.

Evt.

Beslutning:

1159.

Underskriftsside (Lukket)
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