STYRELSESVEDTÆGTER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET
I henhold til § 35, stk. 2 i Lov om støtte til folkeoplysning skal kommunalbestyrelsen nedsætte et
udvalg med repræsentation for den virksomhed der kan få tilskud efter loven.

Formål
§1
Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget
i henhold til “Lov om støtte til Folkeoplysning”, inden for de økonomiske rammer
og de retningslinier, som fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Sammensætning
§2
Folkeoplysningsudvalget består af 11 medlemmer:
 3 medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer, herunder formanden.
 3 medlemmer vælges blandt de idrætsforeninger, som modtager tilskud eller får
lokaler/baner stillet til rådighed.
 1 medlem vælges blandt de spejdergrupper, som modtager tilskud eller får lokaler stillet til rådighed.
 1 medlem vælges blandt de kulturelle foreninger, som modtager tilskud eller får
lokaler stillet til rådighed.
 1 medlem vælges blandt de idébestemte foreninger, som modtager tilskud eller
får lokaler stillet til rådighed.
 1 medlem udpeges af Brøndby Aftenskole Samråd blandt de aftenskoler, som
modtager tilskud eller får lokaler stillet til rådighed.
 1 medlem udpeges af Handicaprådet blandt de lokale handicap-organisationer,
som modtager tilskud eller får lokaler stillet til rådighed. Såfremt Handicaprådet
ikke ønsker at gøre brug af deres plads, tilfalder pladsen de kulturelle foreninger.
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Stk. 2.

For hvert område vælges et tilsvarende antal stedfortrædere i prioriteret rækkefølge.

Stk. 3.

Valg til Folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg, dog inden den 1. april i det efterfølgende år.

Stk. 4.

Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget vælges for en 4-årig periode. Medlemmerne fortsætter indtil det nye udvalg er nedsat.

Valghandling
§3
Repræsentanter for de i § 2 stk. 1 nævnte foreningsområder vælges på et opstillingsmøde der indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Til dette møde indbydes repræsentanter for hver af følgende godkendte folkeoplysende foreninger i Brøndby Kommune:
1)
Idrætsforeninger
2)
Spejdere
3)
Kulturelle foreninger
4) Idébestemte foreninger
Stk. 2.

Alle repræsenterede foreninger kan stille med én kandidat til deres eget område og
alle repræsenterede foreninger har hver én stemme til valg af medlemmer og én
stemme til valg af stedfortrædere til deres eget område.

Stk. 3.

Kandidater kan opstilles ved fuldmagt.

Stk. 4.

De medlemmer og stedfortrædere, der på ovennævnte møde opnås enighed om til
Folkeoplysningsudvalget, anses for valgt.

Stk. 5.

Områder hvor der ikke opnås enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere,
vælger kommunalbestyrelsen medlemmer og stedfortrædere på grundlag af de
fremkomne indstillinger på mødet.

Stk. 6.

Hvis der inden for et af de i stk. 1 nævnte områder ikke findes tilstrækkeligt antal
kandidater, vælger kommunalbestyrelsen de resterende medlemmer og deres stedfortrædere. Foreninger inden for de i stk. 1 nævnte områder, kan senest 7 dage efter det afholdte opstillingsmøde, indstille kandidater til ledige pladser inden for deres eget område.

Konstituering
§4
Personer, der har bopæl i kommunen, har pligt til at modtage valg til Folkeoplysningsudvalget. Personer, der har været medlem af Folkeoplysningsudvalget i to hele sammenhængende valgperioder, har ikke pligt til at modtage valg.
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Stk. 2.

Om fritagelse for valg og for medlemskab i øvrigt gælder de samme bestemmelser,
som er fastsat i “Lov om Kommunale Valg”.

§5
Formanden for Folkeoplysningsudvalget udpeges af kommunalbestyrelsen og næstformanden vælges af og blandt foreningsrepræsentanterne.

§6
Hvis et medlem af Folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden, indkaldes stedfortrædere inden for området i prioriteret rækkefølge.
Stk. 2.

Hvis et medlem har forfald eller er inhabil i forhold til en bestemt sag, kan formanden indkalde stedfortræderne til midlertidigt at overtage pladsen i udvalget.

Stk. 3.

Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsudvalget ingen stedfortræder,
foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.

§7
Fagchef for Idræt, fritid og bevægelse, samt udvalgets sekretær, deltager i udvalgets møder. Udvalget kan indkalde medarbejdere og andre til drøftelse af særlige
spørgsmål.

Mødevirksomhed
§8
Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.
Stk. 2.

Antallet af møder i Folkeoplysningsudvalget aftales i udvalget.

Stk. 3.

Formanden fastsætter dagsorden for møderne og dagsordenen offentliggøres senest 5 dage inden mødet. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen senest 14 dage før
mødet afholdes.

Stk. 4.

Såfremt formanden eller 3 af medlemmerne finder det nødvendigt, kan formanden
indkalde til yderligere møder. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt
underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 5.

Formanden leder forhandlingerne, afstemningerne og sørger for, at beslutningerne
indføres i en beslutningsprotokol.
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Stk. 6.

Forvaltningen sørger for udførelsen af beslutningerne.

§9
Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 2.

Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.

§ 10
Udgifterne ved Folkeoplysningsudvalgets virksomhed afholdes af kommunen.
Der ydes mødediæter til brugerrepræsentanter.

§ 11
Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2018.

Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 14. februar 2018
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