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REFERAT
Folkeoplysningsrådet

Dato:

1. oktober 2019
Sorø Rådhus, Rådhusvej 8. Mødelokale 013.
(Lige overfor hovedindgangen)

Tidspunkt:

Tirsdag kl. 16.30

Fraværende medlemmer:
MEDLEMMER
3 repræsentanter, der repræsenterer foreninger der tilbyder idræt, heraf mindst en der tilbyder
aktiviteter for medlemmer med nedsat funktionsevne
 Ole Ring
 Steffen Knudsen
 Svend Panse (Handicap)
 Suppleant: John Christoffersen – deltager i stedet for Svend Panse
2 repræsentanter, der repræsenterer foreninger, der tilbyder andre aktiviteter end idræt, heraf
mindst en plads til uniformerede korps
 Preben Bjeragger
 Lena Palm
 supplant: Vacant
2 repræsentanter fra foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
 Ninna Wiese Pedersen
 Tina Hyldegaard-Pedersen
 Suppleant: Jeanette Christensen
1 repræsentant, der repræsenterer de selvorganiserede
 Ingrid Justesen, Liv i Landet på Kongsgården
 Suppleant: Vakant

Sag 18.15.30-A08-1-19
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Afbud:
Svend Panse
Tina Hyldegaard-Pedersen
Ingrid Justesen, Liv i Landet på Kongsgården, har meldt sig ud, da hun er trådt ud af styregruppen for Liv i Landet.
Folkeoplysningsrådet ønsker at der indrykkes annonce i Sorø Avis om de ledige poster i rådet.

Budget 2020
Sagsfremstilling:
På Folkeoplysningsrådets møde den 18. juni 2019 blev budgetønsker på Kultur og Fritidsområdet gennemgået.
Tidsplanen for behandling af budget 2020 er ændret, da regeringen har udskudt forhandlingerne
med KL (pga. folketingsvalget).
Til orientering er oversigt over budgetønsker indsat sidst i dagsordenen.
Økonomiudvalget har godkendt følgende tidsplan:
1. behandling af budgettet
Den 2. oktober: Økonomiudvalgsmøde (herunder godkendelse af at budgetforslaget udsendes i
høring)
Den 9. oktober: Byrådsmøde
Høring
Fra den 2. oktober kl. 9.00 til den 9. oktober kl. 9.00. Høringsfristen sættes til den 9. oktober, da
Byrådet har første budgetforhandlingsmøde den 11. oktober.
Vedtagelse
Den 5. november: Byrådsmøde
Høringssvar til budgettet skal fremsendes til mailadressen: (budgethoeringssvar@soroe.dk)
senest den 9. oktober kl. 9.00,
Referat, Folkeoplysningsrådet, den 1. oktober 2019:
Stine Rich Hansen orienterer om det nært forestående budgetarbejde. Ønsker som er fremsendt
via Kultur og Fritidsudvalget er vedlagt dagsordenen.
Budgettet sendes i høring i perioden: 2. oktober – 9. oktober. Af praktiske årsager kan det være
at materialet først sendes ud den 3. oktober.
Materialet sendes til de organisationer/foreninger som er ”på finansloven”.
Budgettet offentliggøres den 2. oktober i forbindelse med Økonomiudvalgets 1. behandling.
Høringssvar skal indsendes til budgethoeringssvar@soroe.dk senest den 9. oktober kl. 9.00.
Folkeoplysningsrådet tog orienteringen til efterretning.
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Kultur og Fritidspolitik
Sagsfremstilling:
Udkast til Kultur og Fritidspolitikken kommer til høring efter behandling i Kultur og Fritidsudvalget den 25. september 2019.
Politikken sendes i høring i perioden 26. september - 6. november 2019, med henblik på en
endelig beslutning i december 2019.
Udkast er vedhæftet som bilag.
Referat, Folkeoplysningsrådet, den 1. oktober 2019:
Folkeoplysningsrådets medlemmer var enige om, at politikken med fordel kan adressere behovet for vedligehold af nuværende faciliteter.
Rådet bemærker også til afsnittet #5 Natur, byrum og åbne tilbud. Her nævnes at der er ”friluftaktiviteter på land og til vands”. Der burde tilføjes ”samt i luften”.
Rådet bemærker med tilfredshed, at der under overskriften Én kommune – mange muligheder,
er oplysninger om Folkeoplysningsrådet. Ønsker at der her bruges den formulering der står i
vedtægterne for Folkeoplysningsrådet.
Repræsentanten fra Dianalund Tennisklub bemærkede, at klubben har et ønske om at kommunen overtager vedligeholdelsen af tennisbanerne.
Anmodningen skal sendes til fagcenter Teknik, Miljø og Drift.

Regnskabsregler for foreninger
Nedenstående er modtaget fra Ole
Regnskabsreglerne for foreninger under folkeoplysningsloven blev ændret således at vore
regnskaber skal være offentligt tilgængelige. Samtidigt er der måske grund til at gennemgå reglerne for udbetaling af skattefri omkostningsgodtgørelser, B-indkomst m.v.
mvh ole
John Christoffersen er inviteret til mødet, og han vil redegøre for sagen.
Fakta
Loven er vedtaget af Folketinget den 6. december 2016 med virkning fra 1. januar 2017. (Indsats mod
foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder)
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Referat, Folkeoplysningsrådet, den 1. oktober 2019:
John Christoffersen redegør for kurser, som har været afholdt i Sorø Sportsråds regi.
Kassererposten i foreningerne har ændret karakter. Regler omkring regnskaber er ændret. Regnskaber skal blandt andet offentligøres. Også regler omkring skattefri godtgørelse har ændret sig.
Gennem kurser bliver kassererne bedre rustet. Der etableres netværk mellem kassererne.
Kurserne afholdes af DGI og afholdes for alle foreninger uanset medlemsskab af Sorø Sportsråd.
Stine Rich Hansen tilbyder at bringe udfordringen for kassererne videre til en kollega i en anden kommune, som er inviteret med i lovforberedende arbejde på folkeoplysningsloven. John
Christoffersen vil sende en præciseret problemstilling til Stine, som bringer det videre til vedkommende.

Oplysninger fra kommunen og gensidig information
Sagsfremstilling:
Der gives en mundtlig orientering fra kommunen og en gensidig information mellem repræsentanterne i Folkeoplysningsrådet.
Referat, Folkeoplysningsrådet, den 1. oktober 2019:
Stine Rich Hansen informerede om at forhandlingen med Stiftelsen vedrørende Skovaftalen er
så småt gået i gang. John Christoffersen supplerer med, at der den 29. oktober afholdes møde
med Stiftelsen. Aftalen indeholder foreningernes organiserede brug af søer og skove.
Stine Rich Hansen informerer om, at forpagteren i Sorø Hallen har sagt op. Der søges efter ny
forpagter. I den forbindelse har der været afholdt møde med brugere af hallen. Udkast til forpagtningsaftale forventes behandlet i Teknik og Miljøudvalg til november. Der er sendt information til foreninger om hvordan køkkenet kan bruges indtil der ansætte en ny forpagter. (Efter
planen den 1. januar 2020).
Preben Bjeragger spørger ind til status for Pulje til kontingentdækning. Formålet med puljen er
at betale kontingent for børn og unge hvis mor/far er på midlertidig offentlig ydelse. Der er i
budgettet afsat 26.200 kr. Der er nu i alt udbetalt 13.210 kr. Informationer om ordningen sendes via nyhedsmail fra Kultur og Fritid. Informationer om ordningen findes også på hjemmesiden.
Ninna Wiese Pedersen orienterer om at aftenskolen er kommet godt i gang med sæsonen. Der er
foretaget ændringer i beregningen af tilskud til varmtvandstræning, hvilket gør at der kunne
oprettes et hold mere.
John Christoffersen orienterer fra SOR IF om at der er et fald i antallet af de 3-5 årige. Ny indsats på Esport. Er ved at gøre lokaler klar til aktiviteten. Regner med ca. 100 medlemmer.
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Spændende udfordring i foreningen. Ønsker at gøre op med myten om, at de ikke kun sidder
stille. Hvilket ikke er rigtigt, da deltagerne i esport f.eks. har styrketræning.
Til de yngste i foreningen søges fonde om tilskud til rekvisitter som passer til dem.
Samarbejde med skolerne og deres adgang til foreningens rekvisitter. Der har været foretaget et
forsøg på at skabe et samarbejde med skolen. SOR IF havde taget kontakt til idrætslærer og
inviteret dem til instruktørtræf en lørdag formiddag. Der har været oplevet problemer da lærerne ikke havde mulighed for at deltage, da kurset var tilrettelagt udenfor lærerens arbejdstid.
Skolens budget skal dække udgifter i forbindelse med en læreres deltagelse i åben skole.
Samarbejdet mellem skole og foreninger kræver fleksibilitet både fra skolens og foreningernes
side.
Ole Ring orienterer om sag med politiet omkring endelig godkendelse af udendørs klatrevæg på
Grønningen ved Fægangen i Sorø by. Så længe ”sagen” ikke er lukket, er det umuligt at søge
om tilskud fra fonde til faldunderlag.
Ninna Wiese Pedersen undrer sig over om det virkelig kan være rigtigt, at der skal søges om
tilladelse af opsætning af telte som f.eks. ved stævne hos Sorø BMX.
Det blev drøftet, at der skal søges om tilladelse af hensyn til sikkerheden.
Der findes regler for brug af Grønningen, Fægangen i Sorø by. Karin finder reglerne som sendes med referatet ud.

Eventuelt
Sagsfremstilling:
Eventuelt.
Næste møde:
Referat, Folkeoplysningsrådet, den 1. oktober 2019:
Næste møde: Der blev ikke aftale dato for næste møde.
Møde hævet kl. 17.45

