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Odder Kommune har et mangfoldigt og rigt 
foreningsliv. 
Det er vigtigt, at vi som kommune stiller gode 
faciliteter til rådighed og bakker op om de 
mange frivillige, så de fortsat har lyst til at gøre 
en forskel. 
Det er derfor også vigtigt, at vi har en politik 
for folkeoplysning, der underbygger og støtter 
dette.

Vi lever i en tid, hvor samfundet og den måde, 
vi er sammen på, undergår store forandringer.
En politik for folkeoplysning skal derfor også 
pege fremad og være med til at skabe den 
nødvendige udvikling på området. 
Nøgleordene i arbejdet er: Samvær, indflydelse 
og demokrati. 
Vi vil have øjne og ører åbne for nye behov og 
ønsker, så det samlede fritidsliv kan udvikle sig, 
og endnu flere borgere får lyst til at engagere 
sig i aktiviteter. 
En politik skal have visioner og pege fremad og 
give bud på handlinger.

I udarbejdelsen af politikken har der været 
brugerinddragelse i form af dialoger og høring 
ved Folkeoplysningsudvalget og de fire faglige 
råd. Det har været vigtigt for Odder Byråd at 
have denne dialog. Dialogen har været til stor 
inspiration i arbejdet med at udarbejde politik-
ken, og processen har givet både kendskab og 
mulighed for videndeling på tværs af Folkeop-

lysningsudvalget, de fire råd og Børn-, Unge- og 
Kulturudvalget. Et kendskab, der peger fremad 
i forhold til fortsat samarbejde på tværs af 
foreninger og råd. 
Processen har været med til at skabe liv i 
rådene og har skabt synlighed i forhold til den 
struktur, vi har på folkeoplysningsområdet og 
kulturlivet i Odder Kommune. 

En politik er en dynamisk størrelse og har behov 
for at blive løbende revideret. Derfor skal Politik 
for Folkeoplysning revideres i slutningen af hver 
byrådsperiode.

Vi ønsker, at hele folkeoplysningsområdet får 
yderligere bevågenhed i forbindelse med kultur-
satsningen Aarhus som Europæisk Kulturhoved-
stad i 2017. Det er planen, at mange forskellige 
projekter skal tegne denne kultursatsning, og 
det er også hensigten at styrke det regionale 
samarbejde via netværk, fælles projekter og 
udviklingsprocesser. 
Nu er vi kommet i gang. Lad os endelig fortsæt-
te den gode dialog også udadtil med andre. 
Vi går en spændende tid i møde. 

Marianne Hundebøll
Formand for Folkeoplysningsudvalget

INDLEDNING
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1. OVERORDNEDE MÅL
Odder Kommune har et rigt foreningsliv og 
aftenskolemiljø. Her kan alle borgere – uanset 
alder og interesser – finde et frirum med fokus 
på fællesskaber, dialog, medbestemmelse, op-
lysning og kreativitet. Derfor er de folkeoplysen-
de foreninger vigtige medspillere i opbygningen 
og udviklingen af et moderne demokratisk 
samfund.

Byrådet ser med stolthed på både omfanget, 
bredden og kvaliteten i aktiviteterne på folkeop-
lysningsområdet, og ikke mindst på de mange 
frivillige borgere, der med engagement og 
livsglæde gør det muligt. De fungerer som gode 
rollemodeller for et aktivt demokrati.

I fritids-, idræts- og kulturlivet mødes borgerne 
på tværs af generationer med egne kreative 
vinkler til aktiviteterne. Byrådet ønsker mang-
foldighed med plads til alle – men ikke med 
plads til alt. Prioriteringer er nødvendige. Derfor 
er det vigtigt at turde udfordre hinanden i nye 
organiseringer og i nye aktiviteter – og gerne 
aktiviteter med vægt på de sociale dimensioner, 
og som involverer alle. 

Målet med Politik for folkeoplysning er: 
• At sikre moderne, fleksible og tidssvarende 

rammer for fritids-, idræts- og kulturlivet 
• At understøtte tværgående samarbejder – 

også mellem by og land. 
• At være vågen, lydhør og visionær i samspillet 

med de uorganiserede grupper og deres 
skiftende behov

• At støtte den kulturelle selvopholdelsesdrift i 
lokalområderne

Odder Kommune ønsker optimal udnyttelse af 
de fysiske rammer. Det betyder, at det af og til 
vil være nødvendigt for borgerne at bevæge sig 
ud over de traditionelle sognegrænser for at 
benytte særlige facilitetstilbud.
Der er en fælles forståelse for, at landsbyerne 
er forskellige og dermed også har forskellige 
behov for aktiviteter og faciliteter.

Ledige offentlige og velegnede lokaler stilles til 
rådighed for de folkeoplysende aktiviteter inden 
for kommunens grænser. De selvorganiserede 
aktiviteter kan anvende kommunale lokaler 
uden at være godkendt som folkeoplysende 
foreninger.

VÅGEN OG VISIONÆR MED VÆRDIER I CENTRUM

Odder Kommune ønsker gennem et aktivt fritids-, idræts- og kulturliv at skabe sociale fællesskaber 
og give alle borgere mulighed for at blive klogere, dygtigere og sundere gennem rekreative udfoldel-
sesmuligheder og kvalitetsoplevelser.
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2. RAMMER – FACILITETER OG TILSKUD 

Fakta om de folkeoplysende aktiviteter i Odder Kommune:

Byrådet afsætter årligt et budget til folkeoplysende aktiviteter.

Odder Kommune yder tilskud og stiller faciliteter til rådighed for de folkeoplysende foreninger 
efter gældende retningslinjer i Folkeoplysningsloven.

De folkeoplysende aktiviteter kan findes på mange og meget forskellige steder.

I Odder Kommune er der fire selvejende idrætshaller: Spektrum Odder, Hou Hallen, Hundslund 
Hallen, Ørting Hallen og desuden Odder Svømmehal, der er en del af Spektrum Odder.

Der er syv forsamlingshuse i kommunens lokalområder samt Pakhuset ved banegården.

Herudover anvendes skolerne til forskelligartede folkeoplysningsaktiviteter.

Kommunen rummer de tre kulturinstitutioner; Odder Bibliotek, Odder Museum og 
Odder Musikskole. Biffen Odder er en foreningsdrevet biograf.
VitaPark samler sundheds-, erhvervs- og kulturaktiviteter.
 
På www.oddernettet.dk kan du finde flere oplysninger om kommunens faciliteter, ligesom der 
er billeder fra flere af lokalområderne og foreningernes faciliteter. 
Her findes også retningslinjer for de forskellige tilskudsordninger til folkeoplysende aktiviteter.
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3. SAMSPIL, SAMMENHÆNG OG UDVIKLING

I Odder Kommune er der nær sammenhæng 
mellem det folkeoplysende område og andre 
politikområder og planer, hvor foreningslivet kan 
hente inspiration og finde samarbejdspartnere, 
f. eks:
• Kommuneplanen 
• Planstrategien 
• Politik for Børn og Unge 
• Politik for Kommunikation og Borger-

inddragelse 
• Sundhedspolitikken 

Netværk og samspil mellem foreningerne giver 
synlighed og sammenhængskraft i lokalområ-
derne, hvilket danner grobund for, at ressourcer 
kan udnyttes optimalt på tværs af lokalområder. 

Folkeoplysningsudvalget og foreningerne har 
i fællesskab nogle bud på initiativer, der kan 
styrke og udvikle de folkeoplysende aktiviteter 
i kommunen. Parternes forslag til ideer findes i 
idékataloget i bilag 2. 

Udviklingspuljen
Med den ny folkeoplysningslov sættes der 
yderligere fokus på samspillet og sammen-
hængen mellem det folkeoplysende område 
og de selvorganiserede aktiviteter, der har et 
folkeoplysende sigte. Herunder også aktiviteter, 
der ikke nødvendigvis falder inden for dét, vi 

hidtil har karakteriseret som folkeoplysende 
virksomhed.

Odder Kommune afsætter årligt et beløb til 
udviklingspuljen, som understøtter nye organi-
seringsformer, nye initiativer eller projekter. 
Udviklingspuljen skal understøtte både aktivite-
ter, der foregår i etablerede foreninger, og akti-
viteter, der foregår i selvorganiserede grupper. 
Målet er at involvere nye grupper i folkeoplys-
ningsarbejdet og øge samarbejdet mellem de 
eksisterende grupper. 

Odder Kommunes Udviklingspulje har til formål 
at støtte aktiviteter, der er:

• nye, 
• uvante og 
• tværgående

Folkeoplysningsudvalget fastsætter principper 
for puljens anvendelse, herunder fastsættelse 
af særlige indsatsområder. Folkeoplysnings-
udvalget tildeler støtte fra puljen og træffer 
beslutning om evt. varig støtte. Folkeoplysnings-
udvalget har mulighed for at tildele støtte uden 
ansøgning herom. For yderligere information og 
ansøgningsskema se bilag 3.
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4. PARTNERSKABER 

Odder Kommune ønsker at indgå partnerskaber 
med folkeoplysende foreninger, hvor man med 
fælles ansvar for lokalsamfundets virke udvikler 
nye aktiviteter og metoder.
Målet med partnerskaber er at skabe merværdi, 
når de potentialer, kommunen og foreningslivet 
besidder, samtænkes i fælles idéudvikling og 
supplerende opgaveløsning til glæde og gavn 
for borgerne. 

En målsætning med partnerskaber er bl.a. 
i højere grad at åbne fritids- og idrætslivets 
aktiviteter for målgrupper, der ikke allerede er 
aktive, f.eks. udsatte børn, inaktive unge eller 
voksne uden for arbejdsmarkedet.

Et eksempel på et sådant partnerskab er Odder 
Kommunes samarbejde med Kræftens Bekæm-
pelse, hvor parterne supplerer hinanden og ska-
ber et sammenhængende tilbud til kræftramte 
med behov for rehabilitering, der rækker ud 
over den ordinære kommunale kerneydelse.

Folkeoplysningsudvalget og foreningerne har i 
fællesskab nogle bud på områder, hvor der kan 
udvikles partnerskaber:

• Træningsaktivitet for borgere, der har  
modtaget genoptræning i kommunalt regi

• Udvikling af foreningstilbud målrettet særligt 
sårbare grupper af borgere 

• Udvikling af partnerskaber omkring den 
kommende helhedsskole

• Udvikling af partnerskaber mellem skoler og 
foreningslivet 

• Udvikling af særlige tværgående og involve-
rende aktiviteter og tilbud for børnefamilierne

• Aftenskolerne udbyder IT-undervisning for 
målgrupper uden særlige IT-kundskaber
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Odder Kommune ønsker at styrke og udvikle de 
forpligtende fællesskaber, som fortsat er for-
eningslivets primære kerneværdi. For at styrke 
og udvikle disse fællesskaber skal etablering og 
drift af folkeoplysende foreninger foregå på et 
demokratisk ikke-kommercielt grundlag.

Der kan være gråzoner og særlige udfordringer i 
arbejdsfeltet mellem de kommercielle virk-
somheder og foreningernes tilbud. Principielle 
beslutninger om afgrænsning og støtte af folke-
oplysningsområdet træffes af Børn-, Unge- og 
Kulturudvalget i henhold til politiske ønsker og 
prioriteringer samt gældende lovgivning. 

5. AFGRÆNSNING AF AKTIVITETER INDEN FOR DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED I 
FORHOLD TIL ANDRE TILGRÆNSENDE AKTIVITETER
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Odder Kommunes Politik for folkeoplysning og 
budget for folkeoplysende virksomhed fastlæg-
ges af byrådet. Øvrige beslutninger på området 
træffes af Børn-, Unge- og Kulturudvalget.

Byrådet ønsker at inddrage borgerne i sam-
menhænge af generel betydning for folkeoplys-
ningsområdet, herunder:
• Politik for folkeoplysning
• Budget for området
• Retningslinjer for tilskud og støtte til folke-

oplysningsområdet

Inddragelsen sikres bl.a. via Folkeoplysningsud-
valget. Udvalgets arbejdsopgaver er fastlagt af 
Børn-, Unge- og Kulturudvalget 29. maj 2012. 
Opgaverne består i, at udvalget:
• Inddrages i alle beslutninger vedr. det folke-

oplysende område
• Er sparringspartner for Børn-, Unge- og 

Kulturudvalget
• Godkender foreninger og principper for anvis-

ning af lokaler samt fordeler tilskud
• Synliggør folkeoplysningsområdet generelt
• Tager initiativ til partnerskaber mellem for-

eningerne og kommunen
• Fastsætter kriterier og uddeler midler fra 

Udviklingspuljen

Folkeoplysningsudvalget samarbejder med 

kommunens øvrige råd, hvor det er menings-
givende.

Folkeoplysningsudvalget har følgende sammen-
sætning: 
• 2 medlemmer fra Aftenskolerådet repræsen-

terer den folkeoplysende voksenundervisning
• 2 medlemmer fra Idrætsrådet repræsenterer 

de frivillige folkeoplysende foreninger
• 2 medlemmer fra Spejderrådet repræsenterer 

de uniformerede korps 
• 2 medlemmer fra Kulturrådet repræsenterer 

de kulturelle foreninger 
• 2 medlemmer vælges af byrådet blandt dets 

medlemmer i Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Folkeoplysningsudvalget sekretariatsbetjenes af 
Odder Bibliotek.

Inddragelsen sikres også via de fire faglige råd: 
Idrætsrådet, Kulturrådet, Spejderrådet og Aften-
skolerådet, som er sammensat således: 

1) Idrætsråd (4-8 medlemmer hvor den angivne 
 fordeling tilstræbes)
 a) 4 repræsentanter fra Odder by, heraf:
  i) 2 fra indendørs idræt
  ii) 2 fra udendørs idræt
 b) 4 repræsentanter fra oplandet

6. BRUGERINDDRAGELSE OG KOMMUNIKATION 
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2) Kulturråd (6-7 medlemmer)
 a) 1 fra biblioteket
 b) 1 fra musikskolen
 c) 1 fra Pakhuset/Biffen
 d) 1 fra museet/arkiverne
 e) 1 fra teater
 f) 1-2 fra musik (herunder Odder Garden, 
  musikforeningen, Odderkoret etc.)
 g) 1 fra de udøvende kunstnere

3) Voksenundervisningsråd
 a) 1 fra hver af aftenskolerne

4) Spejderrådet
 a) 1 fra hver af de uniformerede foreninger/
 korps

De fire råd har til opgave at:
• Skabe rum for dialog og inspiration blandt 

foreningerne
• Være netværk for foreninger
• Iværksætte aktiviteter inden for området eller 

på tværs af områder og foreninger
• Agere videns- og samarbejdspartner samt 

høringspartner for Folkeoplysningsudvalget 
og Børn-, Unge- og Kulturudvalget

For at sikre ejerskab og brugerinddragelse 
involverer Odder Kommune en bred kreds 
af aktører og brugere af de folkeoplysende 

aktiviteter ved:
• At tage initiativ til at foreninger og andre 

ildsjæle får mulighed for at møde hinanden 
på tværs mindst én gang årligt, f.eks. ved 
den årlige kultur- og fritidskonference eller 
temamøder om tværgående emner

• At Folkeoplysningsudvalget og Børn-, Unge- 
og Kulturudvalget afholder årligt dialogmøde

• At de fire faglige råd og Folkeoplysningsud-
valget afholder årligt dialogmøde

• At tilbyde direkte dialog med politikere via 
Oddernettet

Rådene mødes på ad hoc basis.

På www.oddernettet.dk findes en komplet 
oversigt over alle foreninger i kommunen. 
Her findes også den aktuelle sammensætning 
af de faglige råd og Folkeoplysningsudvalget.

De faglige råd præsenteres med deres egne ord 
i bilag 1.
 
Folkeoplysningsudvalget har en række forslag 
til, hvordan man kan pleje det frivillige for-
eningsarbejde samt synliggøre folkeoplysnings-
området. Indsatserne er beskrevet i idékataloget 
i bilag 2. 

Information og ansøgningsskema se bilag 3.
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BILAG

BILAG 1: PRÆSENTATION AF DE FAGLIGE RÅD

IDRÆTSRÅDET
Mission - dialog og bindeled
Idrætsrådet vil være et aktivt rådgivningsorgan for Odder Byråd, og vi vil gennem dialog være bindeled 
mellem alle idrætsforeninger i Odder Kommune og Folkeoplysningsudvalget.

Vision - motion og idræt i nærområdet
Idrætsrådet vil arbejde for, at alle idrætsforeninger i Odder Kommune kan drive og udvikle et varieret aktivi-
tetstilbud samt tilbyde foreningsaktiviteter inden for motion og idræt i nærområdet.

Indsatsområder - frivillige ledere, fysiske rammer og kommunal støtte

1. Frivillige ledere
Det skal være nemt, enkelt og sjovt at yde et bidrag i det frivillige arbejde.
Idrætsrådet vil bl.a. arbejde for at:
• lette de bureaukratiske rammer for idrætsforeningerne
• styrke rekrutteringen af frivillige ledere, trænere, instruktører og hjælpere
• bidrage til nye lederuddannelser og netværk på tværs af idrætsforeninger
• indføre et fælles elektronisk administrationssystem for idrætsforeninger
• ansætte en idrætskonsulent, som kan støtte udviklingen af idrætsforeningernes arbejde

2. Fysiske rammer
Der skal være gode og tidssvarende fysiske rammer i både Odder by og i lokalområderne med en passende 
fordeling, der understøtter de forskellige behov.
Idrætsrådet vil bl.a. arbejde for at:
• sikre en større fleksibilitet med størst mulig udnyttelse af de fysiske rammer i hele Odder Kommune
• give input til etablering og investering i nye idrætsanlæg i Odder Kommune - på kort og lang sigt
• sikre nytænkning og tilpasning, så de fremtidige rammer for idræt kan tilgodese behovene hos nye 

brugergrupper, aktiviteter og formål

3. Kommunal støtte
Den kommunale støtte til idrætten skal følge de politiske ambitioner og målsætninger.
Idrætsrådet vil bl.a. arbejde for at:
• sikre den højest mulige støtte og udnytte de økonomiske rammer bedst muligt
• Odder Kommune over en årrække nærmer sig landsgennemsnittet for støtte til idrætten. Odder 

Kommune støtter i 2013 idrætten med kr. 741.- pr. indbygger - landsgennemsnittet er ca. 1.400 kr. pr. 
indbygger. Vi vil konkret foreslå, at det årlige støttebeløb hæves med minimum kr. 75,- pr. år over den 
næste 4-års periode sammentænke kommunale samfundsmæssige opgaver med idrætstilbud, f.eks. 
partnerskaber

• komme med forslag til nytænkning af tilskudsformerne samt til fordeling af den kommunale støtte til 
idrætten, bl.a. gennem en revideret Odder Ordning.
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BILAG 1: PRÆSENTATION AF DE FAGLIGE RÅD

KULTURRÅDET
Kulturrådet vil arbejde for flg. fem visionsområder: 
• Kultur på tværs af grænser
•  Vi vil skabe fælles visioner og projekter på tværs af turisme, erhverv, institutioner og foreninger, og 

arbejde for, at Odder Kommune ansætter en kulturmedarbejder, som specifikt har til opgave at udvikle 
og koordinere kulturprojekterne og kulturpolitikken.

• Den professionelle kunst
•  Vi vil arbejde for, at mange forskellige kunstarter bliver tilgængelige i kommunens institutioner, på 

arbejdspladser og i det offentlige rum.
• Kulturarv – tradition og fornyelse tænkes i sammenhæng som et led i profilering af Odder egnen. Vi vil 

nå nye målgrupper, som ikke nødvendigvis kender områdets kulturarv og traditioner, f.eks. børn, tilflytte-
re og borgere med anden etnisk oprindelse.        

• Mangfoldighed, aktivitet og oplevelser
•  I et bredt samarbejde med forskellige aktører vil vi arbejde for at sikre, at der altid er noget på plakaten i 

Odder, og skabe muligheder for fælles markedsføring og synliggørelse af kulturelle arrangementer.
• Natur og kultur
•  Vi vil arbejde for at gøre vores landskab og natur tilgængelig som rum for kulturelle oplevelser, både 

gennem forbedrede adgangsforhold og gennem formidling.

SPEJDERRÅDET
Spejderrådet vil arbejde for:
• At løfte det samlede spejderområde og de uniformerede korps ved at have ”fingeren på pulsen” og være 

foreningernes talerør 
• At synliggøre de enkelte foreninger med hver deres specifikke målsætninger og potentialer.
• At det kommunale tilskud til folkeoplysningsvirksomhed hæves 
• At foreningernes indberetninger til kommunen bliver fastholdt på et minimum for at afhjælpe det frivillige 

arbejde i foreningerne
• At Odder Kommune er behjælpelig med at synliggøre Spejderrådets arbejde, gerne gennem Velkomst-

pakken og kommunens hjemmeside.   
• At Odder Kommune også er behjælpelig med at synliggøre hvilke foreninger, der findes i hele kommu-

nen, og hvordan disse kontaktes.
• At der udbydes kursustilbud, som kan dygtiggøre de frivillige ledere og medarbejdere i foreningerne, så 

også gruppen af børn og unge med specielle behov kan finde glæde i foreningssamværet. 
• At der etableres fælles kommunale udeaktivitetspladser, f.eks. telt- og bålpladser ved skov og strand, 

som kan benyttes af Spejderrådets medlemsforeninger. 
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BILAG 1: PRÆSENTATION AF DE FAGLIGE RÅD

AFTENSKOLERÅDET
Aftenskolerådet vil være en indflydelsesrig og værdifuld aktør i Odder Kommune. 
Derudover vil vi leve op til Politik for folkeoplysnings overordnede mål og skabe: 
• Fællesskaber
• Dialog 
• Medbestemmelse
• Oplysning
• Kreativitet

Aftenskolerådet vil arbejde for:
• At udvikle vores fællesskab. Vi er ikke konkurrenter men samarbejdspartnere, der respekterer hinandens 

forskelle.
• At sparre med hinanden og videreudvikle ideer. F.eks. at stille spørgsmålet om vi tilbyder det, folk vil 

have, eller det vi kan? Hvordan tænker vi nyt for at nå nye målgrupper?
• At skabe øget synlighed via fælles annoncering og PR. Fælles folder er under udarbejdelse, og der er 

planer om fælles hjemmeside. 
• At opretholde et varieret tilbud til kommunens borgere og at skabe øget vækst, både i tilskud og i 

aktiviteter.  
• At kæmpe for at bevare og øge vores samlede tilskud, som - i modsætning til vores udgifter - ikke er 

øget synderligt igennem de sidste mange år. 
• At samarbejde om debatskabende arrangementer under 10 % puljen: Sammen har vi råd til mere.
• At finde nye samarbejdspartnere. 
• At udvikle og anvende fleksible tilrettelæggelsesformer (betalingsfri hold, lukkede hold, workshops) 
• At sikre en langsigtet strategi omkring tilskud og rammer for aftenskolevirksomhed i et samarbejde med 

Odder Kommune og Folkeoplysningsudvalget. 
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BILAG 2: IDÉKATALOG

Folkeoplysningsudvalget og foreningerne har i 
fællesskab nogle bud på initiativer, der kan styrke og 
udvikle de folkeoplysende aktiviteter i kommunen:
• At synliggøre og inddrage de folkeoplysen-

de foreninger som en legitim og kompetent 
samarbejdspartner for institutioner i kommunen, 
herunder også støtte og udvikle samarbejder og 
netværk, der går på tværs af folkeoplysende for-
eninger, institutioner, erhvervslivet og ”Udvikling 
Odder” 

• At udvikle et særligt klippekort eller turpas på 
tværs af foreningerne – et tilbud, som også kan 
målrettes socialt dårligt stillede børn og unge

• At møde unge og uorganiserede dér, hvor de er, 
f.eks. i Cafe Retro og gennem SSP-samarbejdet

• At eksperimentere med nye organisationsformer 
for at få flere nye målgrupper med i arbejdet

• At udvikle motionsaktiviteter med fokus på kost 
og livskvalitet

• At udvikle et samarbejde med f.eks. Ungdomsrå-
det om kommunens målsætning om, at ”det skal 
være attraktivt at være ung i Odder”

• At styrke samarbejdet mellem aftenskolerne og 
Odder Bibliotek om planlægning og koordinering 
af kulturelle arrangementer, foredrag og IT-læring 

• At ansætte en udviklingsmedarbejder til at 
udvikle, tage initiativ til og facilitere tværgående 
samarbejde mellem kommune og foreninger

• At der bliver afsat flere midler til fritids- og 
kulturområdet i Odder Kommune i takt med de 
stigende forventninger til kultur- og foreningslivet 
som en væsentlig partner i løsningen af mere 
samfundsmæssige opgaver og som del af bosæt-
ningspolitikken. Målet bør være at ”komme på 
niveau” med andre sammenlignelige kommuner. 

• At der afsættes en pulje til ”hurtig fordeling” af 
forvaltningen for at imødekomme ønskerne om 

afbureaukratisering og kort afstand fra idé til 
handling

• At komme med forslag til udvikling og forbedrin-
ger af bestående rammer og faciliteter, så de kan 
leve op til udviklingen i samfundet samt nutidens 
og fremtidens behov

Folkeoplysningsudvalget har en række forslag til, 
hvordan man kan pleje det frivillige forenings-
arbejde:
• Motivere foreningerne til at anvende Frivilligcen-

trets muligheder for støtte og vejledning, bl.a. om 
fundraising

• Undersøge interessen for en fælles foreningspor-
tal med muligheder for videndeling

• Undersøge mulighederne og behovet for et fælles 
indberetningssystem for foreningerne 

• Tilbyde foreningerne kursusforløb og pædagog-
faglig vejledning og mentorforløb i samarbejde 
med kommunen mhp. modtagelse af særligt 
sårbare målgrupper 

I forhold til arbejdet med generel synliggørelse af 
folkeoplysningsområdet vil Folkeoplysningsudvalget:
• Fremme større udnyttelse af de forskellige 

digitale platforme til markedsføring af fritids-, 
idræts- og kulturlivet i Odder Kommune

• Synliggøre de reelle muligheder for indflydelse på 
folkeoplysningsområdet, bl.a. ved deltagelse i de 
faglige råd

• Udvikle et fælles velkomstkoncept med særlige 
”gaver” i form af f.eks. prøvetimer hos de 
forskellige foreninger og lignende tiltag målrettet 
tilflyttere

• Opfordre aftenskolerne til fælles annoncering
• Oprette en pulje til ”Åbent hus” arrangementer 

som led i synliggørelsen af foreningerne
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UDVIKLINGSPULJEN 2013

BILAG 3: UDVIKLINGSPULJE

Odder Kommune afsætter hvert år et beløb til en udviklingspulje, som understøtter nye organiseringsformer, 
nye initiativer eller projekter. 
Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktiviteter, der foregår i etablerede foreninger som aktiviteter, der 
foregår i selvorganiserede grupper. 
Målet er at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet og øge samarbejdet mellem de eksisterende 
grupper. 

Odder Kommunes Udviklingspulje har til formål at støtte:
• Det nye 
• Det uvante og 
• Det tværgående

Folkeoplysningsudvalget fastsætter de nærmere principper for puljens anvendelse, og afgør ansøgninger om 
støtte fra puljen herunder fastsætter særlige indsatsområder. Endvidere afgør udvalget, hvornår noget nyt går 
over til at være blivende.

Kriterierne for bevillingsperioden 2013- 2014 er:
• Nye initiativer med folkeoplysende formål jf. ovenstående
• Tilskud gives som opstartsbeløb og engangsbeløb. Der gives således ikke til traditionelle driftsopgaver 

eller til anlæg og rekvisitter.  
• Tilskud kan gives til f.eks. telefon og transport i en kortere periode (opstart), men der gives som ud-

gangspunkt ikke støtte til faste lønudgifter og administrationsopgaver. 
• Der kan ikke søges med tilbagevirkende kraft.
• Ansøgeren forpligtiger sig til at nævne Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje ved al omtale og 

presseaktivitet.
• Vi beder om et regnskab ved projektets afslutning. Beløb, der ikke er forbrugt eller anvendt i henhold til 

det ansøgte beløb, skal betales tilbage. 
• Vi beder også om, at ansøgeren indsender fotos og PR-materialer fra aktiviteten.

I denne periode (fra 2013 – 2014) ser vi især gerne ansøgninger, der vil afprøve og udvikle nye organiserings-
former. 

Ansøgningsskema stiles til Folkeoplysningsudvalget, Odder Bibliotek. 
rikke.bjerre.soerensen@odder.dk
Ansøgningerne behandles løbende, og forelægges på førstkommende FOU-møde.
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FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL UDVIKLINGSPULJEN 2013

Ansøgningerne behandles løbende og forelægges på førstkommende FOU-møde. Næste møde 
oplyses ved henvendelse til Odder Bibliotek.  Ansøgningerne sendes til 
rikke.bjerre.soerensen@odder.dk. Ansøgerne får besked senest 14 dage efter FOU-møde.
Odder Kommunes Udviklingspulje har til formål at støtte:
• Det nye
• Det uvante og
• Det tværgående
Folkeoplysningsudvalget fastsætter de nærmere principper for puljens anvendelse og fastsætter 
særlige indsatsområder til årets pulje. Fra 2013 – 2014 ønsker FOU at fremme ansøgninger, der vil 
afprøve og udvikle nye samarbejds- og organiseringsformer. FOU afgør, hvornår noget nyt går over 
til at være blivende. Der gives ikke til traditionelle driftsopgaver.

Ansøgers navn/forening

Kontaktperson

Telefon og mailadresse

Kort beskrivelse af arran-
gementet/aktiviteten

Formål og målgruppe

Tidsplan

Budget for arrangemen-
tet/aktiviteten

Foreningens cvr.nummer

Underskrift

Efter afvikling af arrangementet/aktiviteten indsendes regnskab samt kort dokumentation for aktivi-
teten – f.eks. 10 linjer og fotos.
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