Sorø Kommune
Folkeoplysningsråd

REFERAT
Folkeoplysningsrådet

Dato:

Tirsdag den 11. maj 2021
Gæstekantinen.
Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø.

Tidspunkt:

Kl. 16.30

Fraværende medlemmer:

Lena Palm og Ninna Wiese Pedersen har meldt
afbud
Jeanette Christensen deltager i stedet for Ninna
Wiese 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 (Afbud)
 supplant: Vacant
2 repræsentanter fra foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
 Ninna Wiese Pedersen (Afbud)
 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

Afbud:
Lena Palm
Ninna Wiese Pedersen, Jeanette Christensen deltager i stedet.
Gæst. Ny skoleleder for LOF, Zabrina havde ikke mulighed for at deltage.
1. Budget 2022. Budgetønsker
Sagsfremstilling:
Mail udsendt den 24. marts 2021 til Sorø Sportsråd, Talentsport Sorø og Folkeoplysningsrådet
”Så er det snart tid for politikerne i Sorø Kommune til at planlægge næste års budget. I den forbindelse har I mulighed for at indsende et budgetønske til Kultur og Fritidsudvalget, hvis I har
aktiviteter eller anlæg, som I ønsker et ekstra tilskud til.
Budgetønsker kan med fordel indeholde følgende oplysninger:




Lav et kort resume af det anlæg eller den nye aktivitet, I søger til.
Beskriv hvorfor I sender budgetønsket – (hvorfor har I brug for penge)
Beskriv hvilket beløb, der er brug for i 2022 (og de efterfølgende år, hvis jeres ønske
rækker ud over 2022).

Eventuelle ønsker indsendes til Karin Heilesen senest den 1. maj 2021.
Ønskerne bliver behandlet på Kultur og Fritidsudvalgets møde i juni 2021, hvor det drøftes,
hvilke ønsker udvalget vil tage med i de kommende budgetforhandlinger.”
Folkeoplysningsrådet har indsendt budgetønske vedrørende den gamle skole på Frederiksberg
(Skolevej).
Referat, Folkeoplysningsrådet, den 11. maj 2021:
Der blev givet en orientering om budgetønsker og budgetprocessen.
Budgetønskerne indgår i et samlet katalog der efterfølgende indgår i budgetdrøftelserne i
Kommunalbestyrelsen. Budgettet bliver vedtaget 13. oktober 2021.
2. Projekt – ny foreningsportal - bookingsystem
Sagsfremstilling:
Sorø Kommune anvender i dag lokalebookingsystemet EG ON.
Systemet anvendes til booking af lokaler samt til tilskudsansøgninger i forbindelse med Sorø
Ordningen.
Der er nedsat en projektgruppe, som har fået til opgave at undersøge mulighederne
for et nyt it-system, der kan håndtere bl.a. lokalebooking og tilskudsansøgninger for foreninger.

I den forbindelse er der indhentet input fra udvalgte brugere, for at høre om deres erfaringer
med det nuværende system og deres primære udfordringer og behov til et nyt system. Ligeledes
er der indhentet erfaringer fra andre kommuner.
Tilbagemeldingerne er medtaget i den videre proces.
Status er nu, at der er fundet et udvalg af it-systemer som skal præsenteres for projektgruppen.
Referat, Folkeoplysningsrådet, den 11. maj 2021:
Folkeoplysningsrådet udtrykker tilfredshed med at der kikkes efter et andet lokalebookingsystem. Administrationen oplyser at der er udpeget 3 systemer, som vil blive præsenteret for projektgruppen samt repræsentanter fra foreningslivet.
3. Kontingentbetaling – nu også for voksne
Sagsfremstilling:
Kultur og Fritidsudvalget har den 10. februar 2021 besluttet at udvide ordningen med 24.000 kr.
og til også at omfatter voksne. Puljen er herefter på i alt 50.300 kr.
Information om ordningen sendes til foreninger og sagsbehandlere i Sorø Kommune.
Oplysninger om ordningen vil også fremgå af hjemmesiden, hvorfra der også kan indsendes
ansøgning. Ansøgningen kan indsendes af en repræsentant fra foreningen.
Ordningen kaldes nu ”Fritidspas”, som er en benævnelse der bruges i flere kommuner.
For at kunne opnå tilskud til kontingentbetalingen skal mindst én person i familien modtage
midlertidig offentlig forsørgelse. Oplysningerne kontrolleres af Sorø Kommune og ikke af foreningen.
I 2019 modtog Sorø Kommune 23 ansøgninger fra 9 foreninger
I 2020 modtog Sorø Kommune 18 ansøgninger fra 7 foreninger
Referat, Folkeoplysningsrådet, den 11. maj 2021:
Folkeoplysningsudvalget udtrykker tilfredshed med at ordningen nu er udvidet til også at omfatte voksne.

4. Verdensmålsambassadør
Sagsfremstilling:
Sorø Kommune har fokus på verdensmålene, som udgør rammen for byrådets Vision 2022.
Derfor kan foreninger, institutioner og virksomheder i Kommunen adoptere et eller flere verdensmål, hvis de arbejder målrettet med dem. Verdensmålsambassadør Pipaluk Balslev har
dialog med verdensmålsadoptanterne om at rette fokus mod FN's verdensmål.
Pipaluk Balslev blev ansat for en 2 årig periode.
Det er verdensmålsambassadørens opgave at synliggøre arbejdet med verdensmålene.
Som et eksempel kan nævnes Sorø Kunstmuseum, som arbejder med verdensmål nummer fem,
som omhandler ligestilling mellem kønnene. Som så mange andre, har museet måske ikke været bevidste om arbejdet med verdensmål.
Foreninger opfordres til at tage kontakt til Pipaluk, hvis de ønsker at arbejder mere med verdensmålene.
Referat, Folkeoplysningsrådet, den 11. maj 2021:
Folkeoplysningsrådet blev orienteret om ansættelsen af verdensmålsambassadør og drøftede
mulighederne.
5. Retningslinjer for timetildeling er justeret med principper om tildeling af tider
på kunstgræsbaner
Sagsfremstilling:
Historisk har fodboldklubberne med succes fordelt timer på kommunens 3 kunstgræsbaneanlæg
beliggende i Sorø, Dianalund og Frederiksberg. Dog har det på kunstgræsbanen ved Sorø Hallen i indeværende sæson ikke været muligt at opnå enighed mellem to klubber om fordeling af
tider på kunstgræsbanen, da der har været medlemstilgang i klubberne. Den nuværende lokale
fordeling betyder også, at kunstgræsbanerne ikke udnyttes på tværs af kommunen. Det er derfor
nødvendigt, at der blev udarbejdet principper, som tager højde for fordelingen af tider på kunstgræsbaner. Principperne skal anvendes af administrationen i forbindelse med løsning af tvister
og være grundlag for klubberne, når de planlægger sæsontider på kunstgræsbanerne.
Kultur og Fritidsudvalget besluttede den 2. december 2020, at der skulle udarbejdes principper
og retningslinjer for tildeling af tider på kunstgræsbaner, I den forbindelse havde fodboldklubberne mulighed for at indsende høringssvar.
Kultur og Fritidsudvalget godkendte den 14. april 2021 regler for tildeling af træningstid på
kunstgræsbaner. Reglerne finder anvendelse for den kommende sæson.
Regler for tildeling af tider kunstgræsbaner er vedlagt dagsordenen.

Referat, Folkeoplysningsrådet, den 11. maj 2021:
Folkeoplysningsrådet havde ingen bemærkninger til de ny retningslinjer for tildeling af tider på
kunstgræsbaner.
6. Genåbning. Hjælp til foreninger
Sagsfremstilling:
Kultur og Fritidsudvalget har afsat 50.000 kr. yderligere til sommeraktiviteter.
Derudover vil Kultur og Fritidsudvalget støtte foreningerne med genåbningen.
Administrationen har været i dialog med Sorø Sportsråd v/John Christoffersen og
Preben Bjeragger fra spejderne. Der er også afsat midler til dette arbejde.
Referat, Folkeoplysningsrådet, den 11. maj 2021:
Orientering om at der er afsat 50.000 kr. til sommeraktiviteter. Har endnu ikke hørt om der
kommer midler fra Regeringen i år.
I år forsøger vi at lave en organisering bestående Ung Sorø, Sorø Sportsråd med flere.
Administrationen har udsendt informationer om regler for genåbning til kulturhuse.
Det er Folkeoplysningsrådets opfattelse, at der hersker forskellige opfattelser af, hvad der er
gældende.
Ole Ring kontakter administrationen for at lave en pixi udgave af information om genåbning af
kulturhuse.
7. Aftenskoler. Støtte og genåbning
Sagsfremstilling:
Kultur og Fritidsudvalget har den 14. april behandlet sager vedr. aftenskoler
 75.000 kr. løntilskud.
 Midler må anvendes til andet en løn i både 2020 og 2021
 Overførsel af 88.000 kr. fra 2020 til 2021
Information er sendt til aftenskolerne.
Referat, Folkeoplysningsrådet, den 11. maj 2021:
Folkeoplysningsrådet ønsker, at kommunale midler/tilskud som er bevilliget og som ikke anvendes fuldt ud, bør oplyses så tilskudsmodtager får et overblik over hvad der er af rest af midler.

8. 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.
Der gives en status.
Referat, Folkeoplysningsrådet, den 11. maj 2021:
Der var fremvisning af lokaler på skolen mandag den 10. maj 2021, hvor repræsentanter fra
Lokalrådet, Kultur og Fritidscenteret, politikere og administration deltog.
Der blev drøftet ønsket om at en del af skolen kunne overgår som foreningsdrevet og den anden
del kunne sælges.
Frederiksberg Lokalråd og Kultur- & Fritidscenteret gav udtryk for, at man ønsker den del af
skolen, der ligger nord for porten udlagt til foreningsdrevet kulturhus under Værkerne på Værkernes eksisterende vilkår og driftsaftale.
Ole Ring oplyste at bygningerne er godt vedligeholdt, og bortset fra sløjdkælderen umiddelbart
anvendelige til formålet, men de er ikke ført up to date.
I det lange løb vil det være nødvendigt at foretage ændringer, f.eks. mht handicapadgang til 1.
sal og varmesluser ved indgangene.
Lokalrådet og Kultur- & Fritidscenteret håber, at de ønskede bygninger stilles til rådighed til
ibrugtagning som de er fra efterårssæsonens begyndelse, således at der kan udarbejdes et forslag til opdatering baseret på indhøstede erfaringer fra et års drift.
Perioden vil også blive brugt til at søge fondsmidler til ombygningen.
Folkeoplysningsrådet bakker stadig op om, at halvdelen af skolen anvendes til kulturhus/foreningshus.

9. Valg af repræsentanter til Folkeoplysningsrådet
Sagsfremstilling:
I 2021 er der valg til Folkeoplysningsrådet.
Dette foretages efter at der har været valg til Kommunalbestyrelsen den 16. november 2021.
Folkeoplysningsrådet består af 8 medlemmer
•
•
•
•

3 repræsentanter, der repræsenterer foreninger der tilbyder idræt, heraf mindst én der tilbyder aktiviteter for medlemmer med nedsat funktionsevne.
2 repræsentanter, der repræsenterer foreninger, der tilbyder andre aktiviteter end idræt,
heraf mindst én plads til uniformerede korps.
2 repræsentanter fra foreninger, der tilbyder Folkeoplysende voksenundervisning.
1 repræsentant, der repræsenterer de selvorganiserede.

Der vælges en suppleant fra hvert område.
Er der forslag til proces? Annoncering, PR? kandidater?
Vedtægter er vedhæftet dagsorden.
Referat, Folkeoplysningsrådet, den 11. maj 2021:
Medlemmerne i Folkeoplysningsrådet anmodes om at overvejer om de ønsker at genopstille og
efterfølgende give besked til Karin Heilesen
Det foreslås, at der holdes opstillingsmøde lige efter uge 8 i 2022.
Opstillingsmødet skal holdes inden den 1. april og annonceres.
10. 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 11. maj 2021:
Folkemøde lørdag den 18. september 2021. Vær klar til tilmelding af stand
Liv i Landet aflyses.
Sommerferieaktivitet. Indbydelser fra Sorø Sportsråd til foreningerne er lige sendt ud.
Aftenskolerne ligger stille i øjeblikket, men forventer snart at kunne starte så småt op.
Dianslund Tennisklub – ønsker at aftalen om vedligeholdelse af tennisbaner ændret. Folkeoplysningsrådet ønsker, at beslutningen om at kommunen levere grus vedhæftes referatet.
Spejderne er startet op igen udenfor. Håber på at de må komme på sommerlejr. Medlemstal ser
fornuftigt ud. Udendørsaktivitet har givet flere medlemmer.
LOF er kommet i gang med 14 udendørs hold. De skal søge om at benytte Akademiets arealer
og der opkræves 10 kr. pr. person pr. gang. LOF er ikke omfattet af Sorø ordningen og dermed
ikke af skovaftalen, der i øvrigt ikke omfatter Akademihaven.

Skovaftalen vedhæftes referatet.
OK Sorø har afviklet mesterskab i orienteringsløb.
Opfordring fra Liv i Landet om at være opmærksom på om foreningskontoen er dækket mod
hacking. Der kan tegnes en forsikring som dækker et evt. tab. Kontakt banken for nærmere
oplysninger.
Opfølgning på bemærkninger fra Dianalund Tennisklub,
vedrørende vedligehold af tennisbaner. Der udtrykkes utilfredshed med, at kommunen f.eks.
vedligeholder fodboldbaner, men ikke vedligeholder tennisbaner. Kommunen levere grus, som
tennisklubbens medlemmer selv skal vedligeholde banerne med.
Der blev den 7. oktober 2019, sendt følgende svar til tennisklubbens forespørgsel:
Som du ved, er det politikerne, der beslutter, hvad budgetterne må anvendes til,
og derfor kan jeg desværre ikke hjælpe.
Jeg kan imidlertid oplyse, at flere andre foreninger end tennis også selv forestår
vedligehold af baner/områder fx petanque, Sorø BMX, Randver (De islandske heste), Disc Golf Klub, Sorø Bueskyttelaug.
Den 28-09-2020 blev følgende information givet til Dianalund Tennisklub:
Jeg bekræfter modtagelsen af dine bemærkninger/kommentarer som du har sendt
både til mig, Ole Ring og til Kristian Pugerup.
Jeg vil her give et samlet svar.
Dianalund Tennisklub har i sin tid lavet en aftale med Dianalund Kommune om
leje af arealet for 0 kr. og om selv at står for vedligeholdelsen.
I forbindelse med kommunesammenlægningen har Kultur og Fritidsudvalget i
2007 arbejdet med at finde et fælles serviceniveau for foreningerne, herunder
blandt andet vedligehold af tennisbaner. Her kikkede man på hvordan tennisbanerne i de tre kommuner blev vedligeholdt. I denne proces har der, som også Ole
Ring oplyser, været input fra Sorø Sportsråd.
Ud fra de praksisser/aftaler der var på tennisbanerne, besluttede Kultur og Fritidsudvalget et serviceniveau, som vi kender det i dag. Altså at der bliver leveret
grus på kommunens regning og at tennisklubberne selv sørger for vedligeholdelsen.
Hvis tennisforeningerne og eller Sorø Sportsråd ønsker, at serviceniveauet skal
ændres, kan det gøres ved at indsende et budgetønske til Sorø Byråd.
Det er som regel i marts / april måned der kan indsendes budgetønsker til mail
kulturogfritid@soroe.dk
Til baner og bygninger, som ejes og drives af kommunen, skal der være offentlig
adgang for alle. Det er ligeledes kommunen, der fordeler tiderne til foreninger i
bygninger og på baner, som drives af kommunen.

Administrationen og Teknisk Service har ikke mulighed for at ændre på et serviceniveau, der er politisk vedtaget.
Det kan oplyses, at Dianalund Tennisklub har indsendt budgetønske om vedligehold af tennisbanerne til budget 2022.
11. Eventuelt
Sagsfremstilling:
Eventuelt.
Næste møde:
Referat, Folkeoplysningsrådet, den 11. maj 2021:
Næste møde: onsdag den 3. november 2021, kl. 16.30 – 18.30.
Møde hævet kl. 18.30
Efterfølgende er det konstateret at der er møde i Kultur og Fritidsudvalget den 3. november kl.
16.30. Derfor kan der ikke samtidigt afholdes mødes i Folkeoplysningsrådet. Der bliver udmeldt en ny mødedato efter sommerferien.

