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REFERAT

Folkeoplysningsrådet

Dato:

17. december 2020
Sorø Rådhus, Rådhusvej 8. Mødelokale 273
Indkaldt via Teams.

Tidspunkt:

Torsdag kl. 17.00

Fraværende medlemmer:

Steffen Knudsen, Tina Hyldegaard-Pedersen

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
2 repræsentanter, der repræsenterer foreninger, der tilbyder andre aktiviteter end idræt, heraf
mindst en plads til uniformerede korps
 Preben Bragger
 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
 Lene Færch, Liv i Landet på Kongsgården
 Suppleant: Vakant

Sag 18.15.30-A08-1-19
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Frederiksberg gamle skole, Skolevej - Sorø
Sagsfremstilling:
På Folkeoplysningsrådets møde den 14. september 2020 orienterede Tina Hyldegaard-Pedersen
om, at Frederiksberg Lokalråd ønskede at etablere et ”Kultur og Fritidscenter” på Frederiksberg
gamle skole på Skolevej i Sorø. Lokalrådet ville sammen med Kultur og Fritidscenteret arbejde
videre med projektet.
Der har efterfølgende været afholdt møde med brugere af lokaler, specielt gymnastiksalen.
Formanden for Folkeoplysningsrådet ønsker sagen behandlet.
Referat, Folkeoplysningsrådet, den 17. december 2020:
Sorø Kultur og Fritidscenter samt Frederiksberg Lokalråd har den 29. oktober 2020 sendt skrivelse til Sorø Kommune. Tekst fra skrivelsen er vedhæftet som bilag sidst i referatet.
Ole Ring orienterer om, at der har været afholdt møde med formændene for Teknik og Miljøudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt repræsentanter fra forvaltningen den 10. december
2020. Borgmester Gert Jørgensen deltog også i en del af mødet.
Frederiksberg Lokalråd og Sorø Kultur og Fritidscenter forestiller sig en løsning som i Slaglille.
Det vil sige en delvis overtagelse til aktivitetshus og et delvis salg af bygningerne. Efter overtagelse af en del af skolen (den nordlige halvdel) forestiller de sig, at aktivitetshuset drives videre som en del af Sorø Kultur og Fritidscenter og efter centerets driftsoverenskomst med kommunen. Dog uden der påløber kommunen udgifter udover folkeoplysningslovens bestemmelser.
Ifølge kommunens ejendomsstrategi skal gamle bygninger, som er vedligeholdelseskrævende,
sælges for at få en bedre udnyttelse af den samlede bygningsmasse. Ved at sælge bygninger får
man råd til ombygninger/tilbygninger på eksisterende bygninger.
Der er god økonomi i Sorø Kultur og Fritidscenteret så man vil kunne understøtte projektet med
etablering af et kulturhus / aktivitetshus på Skolevej.
Ninna Wiese Pedersen supplere med oplysninger om hvordan Foreningshuset i Slaglille blev til.
Skolen lukkede i 2011. Der var tanker om boliger og aktivitetshus. Det var der ikke økonomi
til. 2/3 af bygningerne blev solgt og foreningerne overtog 1/3 af bygningerne. De frivillige har
gjort meget frivilligt arbejde i form af vedligeholdelsesopgaver. Der er modtaget tilskud til indkøb af møbler. Rengøring foretages af frivillige, suppleret med lidt betalt rengøring.
Det bemærkes, at de aktiviteter der er i gymnastiksalen på Skolevej ikke kan finde plads i lokaler på Frederiksberg Skole. For tiden er det svært for foreninger at finde lokaler.
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Det vurderes at bygningerne på Skolevej umiddelbart kan overtages og tage i brug, måske dog
ikke hele bygningsmassen. Regner ikke med at kommunen skulle skyde penge i det. Ønsker sig
en hurtig afgørelse, så lokaler kunne tages i brug 1. august 2021.
Det kunne overvejes om bygningerne på Skolevej også kunne være et værested for børn og unge. Det er i dag en udfordring, at få skabt nogle gode rammer for de unge. Et sted, hvor der også
vil være synlige voksne til stede.
Spejdergrupperne oplever, at unge mangler et sted at samles. De ses ved bålstedet. Der opleves
stor aktivitet i sommerperioden på Apotekervej. Der bliver ikke ødelagt noget og der ryddes op.
LOF kan ikke se at deres nuværende aktiviteter i gymnastiksalen, kan finde plads andre steder.
Folkeoplysningsrådet besluttede, at der sendes en opfordring til formændene for Kultur og Fritidsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget om at støtte etablering af et aktivitetshus på Skolevej samt en bekymring på foreningernes vegne over planer om afhændelse af bygningen.

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 17. december 2020:
Stine Rich Hansen informerer om, at der skal indkøbes et nyt Lokalebookingsystem, som erstatning for EG ON. Næste skridt er at få kikket på eksisterende systemer. Projektet har været
forelagt på porteføljestyregruppen i dag.
Der stilles forslag om, at lave en opdeling af systemet f.eks. i to dele
a) et foreningssystem med tilskud og registrering af kontaktoplysninger
b) lokalebooking
Stine Rich Hansen orienterede om, at der grundet coronasituationen pt er opgaver som udskydes og forsinkes. Heriblandt opgaven vedrørende nyt lokalebookingsystem.
Budget 2021. Der er tilført Kultur og Fritidsområdet 1,5 mill. kr. Kultur og Fritidsudvalget har
drøftet sagen i december og sagen behandles igen på udvalgsmødet i januar. Der er også afsat
20 mill.kr. til anlægsprojekter på Kultur og Fritidsområdet.
LOF kan bekræfte at der er ekstra meget at se til i forbindelse med covid-19 restriktionerne.
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Eventuelt
Sagsfremstilling:
Eventuelt.
Næste møde:

Referat, Folkeoplysningsrådet, den 17. december 2020:
Næste møde: Der blev ikke aftalt tidspunkt for næste møde

Møde hævet kl. 18.00
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BILAG
Skrivelse fra Sorø Kultur og Fritidscenter samt Frederiksberg Lokalråd.
Sorø Kommune
4180 Sorø
sendt pr. mail den 29. oktober 2020.

Frederiksberg gamle Skole på Skolevej
Frederiksberg Lokalråd efterlyser fritids- og kulturlokaler på Frederiksberg, og ønsker i samarbejde med Sorø Kultur- & Fritidscenter at etablere det i den tidligere Frederiksberg Skole i
bygningerne på Skolevej, der allerede i nogen udstrækning anvendes til formålet.
Der er en relativ stor bygningsmasse.
Den skønnes at være direkte anvendelig til formålet uden behov for ombygning eller istandsættelse.
Ønsket kan opfyldes uden at det behøver at omfatte hele bygningsmassen.
Lokalerne ønskes stillet til rådighed på Folkeoplysningslovens vilkår, dvs. incl. lokaleudgifterog rengøring, men uden yderligere hjælp.
Vi forventer, at det kan ske på samme vilkår som Værkerne stilles til rådighed for Sorø Kultur& Fritidscenter på, og iøvrigt efter den løbende driftsoverenskomst.
Såfremt ønsket imødekommes vil driften ske som en integreret del af Sorø Kultur- & Fritidscenter efter de gældende vedtægter, dog således at der må vedtages en allonge der sikrer bl.a.
Lynge Lokalhistoriske Forening på samme måde som Lokalhistorisk Forening er sikret på
Værkerne. Det bør også omfatte Orienteringsklubben og evt. andre med særlige forhold.
Vi kan ikke gøre nærmere rede for dette i øjeblikket, men vil i fællesskab indbyde de nuværende brugere til en debat om tingene.
Vi mener, at etablering af et „Under-Værkerne“ på Frederiksberg i den foreslåede form vil have
fordele for mange interessenter;
- Kommunen slipper for at skulle finde nye placeringer til en del foreninger
- De nuværende brugere vil få deres fremtid sikret, og der vil blive lokalemuligheder til et nyt
foreningsliv på Frederiksberg (etablering af Værkerne skabte på kort tid ca. 60 nye foreninger)
- Der vil ikke være nye administrative udgifter, og ikke behov for yderligere frivillige
- Det antages at der fra starten vil kunne vælges en repræsentant fra Frederiksberg Lokalråd ind
i Værkernes bestyrelse, men i det lange løb vil alle medlemmer have fælles tilknytning og valgbarhed.
- Der er i forvejen mange, der bruger begge lokaliteter. De vil få en forenklet bookingprocedure.
- Værkerne mangler ofte faciliteter til de nuværende medlemmer. Det vil blive mindre.
Det ville glæde os at få et positivt svar.
Lokalrådet for Frederiksberg Sorø Kultur- & Fritidscenter

