Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune
I henhold til Folkeoplysningslovens bekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 § 35, stk. 2 nedsætter Vallensbæk Kommunalbestyrelse et Folkeoplysningsudvalg.

Retsgrundlag
§ 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
retningslinjer, som fastsættes af Kommunalbestyrelsen.

Folkeoplysningsudvalgets sammensætning
§ 2 Folkeoplysningsudvalget består af 12 medlemmer.
Stk. 2

3 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer.

Stk. 3
1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra en
folkeoplysende forening, hvis virksomhed hovedsageligt omfatter undervisning, studiekredse
og foredragsvirksomhed for voksne.
Stk. 4
4 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra
idrætsforeninger.
Stk. 5
1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra børne- og
ungdomskorpsene.
Stk. 6
2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra øvrige
frivillige folkeoplysende foreninger.
Stk. 7
1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra brugere af
Kultur- og Borgerhuset.
Stk. 8
For hvert medlem af folkeoplysningsudvalget udpeges en eller i prioriteret
rækkefølge flere stedfortrædere.

Valg til Folkeoplysningsudvalget
§ 3 Valg til Folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg og
senest inden 1. april i det efterfølgende år.

Medlemskabet
§ 4 Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget udpeges for en 4-årig periode, svarende til
den kommunale valgperiode. Medlemmerne fortsætter, indtil udgangen af den måned, hvor
nyvalg har fundet sted.
§ 5 Hvis et medlem af Folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden, indtræder
stedfortræderen.
Stk. 2
Når et medlem har forfald eller er inhabil i forhold til en bestemt sag, kan
formanden indkalde stedfortræderen til midlertidigt at tage sæde i udvalget. Har et medlem
forfald i mindst to på hinanden følgende møder, kan stedfortræderen indkaldes.
Stk. 3
Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsudvalget ingen
stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.

Valgprocedure
§ 6 Repræsentanter for de i § 2 stk. 3, 4, 5, 6 nævnte områder vælges efter følgende regler:
Kommunalbestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til et møde, hvortil der indbydes
2 repræsentanter, for hver af de af Folkeoplysningsudvalget godkendte:
1. foreninger, hvis virksomhed hovedsageligt omfatter folkeoplysende
undervisning, studiekreds og foredragsvirksomhed for voksne,
2. idrætsforeninger, børne- og ungdomskorps samt øvrige foreninger, hvis
virksomhed hovedsageligt omfatter frivilligt folkeoplysende aktiviteter.
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Repræsentanter for § 2 stk. 7 vælges efter følgende regler:
Kommunalbestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til et møde, hvor alle borgere
der er bosiddende i Vallensbæk kan
3. Vælge 1 repræsentant, som skal repræsentere Kultur- og Borgerhusets
brugere. Repræsentanten skal være registreret bruger af Kultur- og
Borgerhuset.

Stk. 2
For at kunne indstilles eller vælges til Folkeoplysningsudvalget er det en
betingelse, at den pågældende er myndig og repræsenterer en forening, som i det seneste
år op til datoen for valget til Folkeoplysningsudvalget har gennemført en folkeoplysende
virksomhed med tilskud eller anvisning af et lokale efter loven.
For at kunne vælges eller være stemmeberettigede til § 2 stk. 7, skal repræsentanten have
interesse for, at varetage Kultur- og Borgerhusets interesser i forhold til høring af budget.
Repræsentanten skal samtidig medvirke til, at tænke både de kommunale, forenings- og
selvorganiserede aktiviteter på tværs.

Valghandling
§ 7 Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til
Folkeoplysningsudvalget, anses de pågældende for valgt.
Stk. 2
Opnås der ikke på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere,
vælger Kommunalbestyrelsen medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget på
grundlag af de på mødet eller senest 7 dage efter fremkomne indstillinger fra de i § 2 stk. 36 nævnte foreninger.
Stk. 3
Hvis der indenfor et af de i § 2 stk. 3- 6 nævnte områder ikke findes nogen
forening, der indstiller medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, vælger Kommunalbestyrelsen
medlemmerne og deres stedfortrædere.
Hvis der indenfor et område er indstillet et ikke tilstrækkeligt antal medlemmer og
stedfortrædere, vælger Kommunalbestyrelsen dem, der er indstillet, og dem der herudover
skal vælges.
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Forretningsorden
§ 8 Ved hvert mødes slutning underskrives beslutningsprotokollen af udvalgets medlemmer.
§ 9 Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og næstformand og fast¬sætter selv
sin forretningsorden.
§ 10 Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre. Formanden kan beslutte, at
ansøgere kan få foretræde for udvalget for at redegøre for en sag, der ønskes yderligere
belyst.
Stk. 2
Folkeoplysningsudvalget afholder møde, så ofte formanden eller 3 af
medlemmerne finder det fornødent. Der afholdes dog møde mindst 1 gang hvert kvartal.
Stk. 3

Kommunalbestyrelsen fastsætter hvert år møderækken for det kommende år

Stk. 4
Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage
inden mødet en dagsorden til medlemmerne med eventuelle bilag.
Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden
senest 8 dage, før mødet afholdes.
Stk. 5
I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når
mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der
skal behandles på mødet.
Stk. 6
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at
beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol.
Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen.
§ 11 Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne
er til stede.
Stk. 2
Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende.
§ 12 Udgifterne ved Folkeoplysningsudvalgets virksomhed afholdes af kommunen, der stiller
sekretærbistand til rådighed.
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§ 13 Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2014.

Godkendt af Kommunalbestyrelse den 20. juni 2012
Revideret af kommunalbestyrelsen den 28. maj 2014.
Administrativt rettet den 7. november 2017 (Bibliotek og Fremtidens Borgerhus er
erstattet med Kultur- og Borgerhus)
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