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Brugerinddragelse af den folkeoplysende virksomhed i Køge
Kommune
1. § 35 stk. 2 udvalg
Køge Kommune varetager brugerinddragelsen af den folkeoplysende
virksomhed gennem nedsættelse af et § 35 stk. 2 udvalg, som har følgende:

Kultur- og Idræt

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge
www.koege.dk
Tlf. 56 67 67 67
Tlf.
Mail kulturogidraet@koege.dk

Formål
Udvalget er et høringsorgan til Kultur- og Idrætsudvalget inden for

folkeoplysningspolitikken, budget og tilskudsregler.
Sammensætning
Udvalget består af repræsentanter fra folkeoplysende foreninger:






et
et
et
et
et

medlem
medlem
medlem
medlem
medlem

fra
fra
fra
fra
fra

kulturområdet
det folkeoplysende voksenuddannelsesområde
fritidsområdet
idrætsområdet
Kultur- og Idrætsudvalget

Endvidere vælges/udpeges der en suppleant for hvert medlem af udvalget.
Formand og næstformand for udvalget vælges blandt udvalgets
foreningsrepræsentanter på udvalgets konstituerende møde.
Udpegning/valg
Byrådet udpeger én repræsentant og suppleant fra Kultur- og
Idrætsudvalget. Udpegningen sker på Byrådets konstituerende møde.
De fire foreningsrepræsentanter med tilhørende suppleanter vælges blandt
de godkendte folkeoplysende foreninger i Køge Kommune, som modtager
støtte i form af tilskud eller gratis kommunale lokaler inden for kultur,
folkeoplysende voksenuddannelse, fritid og idræt, i henhold til
Folkeoplysningslovens kapitel 4, 5 og 6.
Mødefrekvens
Der afholdes to årlige møder, hvoraf det ene afholdes i august og omhandler
det kommende budget. Ved behov kan der afholdes ekstraordinære møder.
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Valgperiode
Både politiske og forenings repræsentanter udpeges/vælges for den 4-årige
byrådsperiode. Valg til udvalget foretages i oktober/november ved udgangen
af en valgperiode.
Navn
Navnet er Kultur- og Idrætsrådet.
Honorar
Der ydes ikke honorar til medlemmer af udvalget.
Sekretariatsbetjening
Udvalget sekretariatsbetjenes af forvaltningen.

Valgprocedure til Kultur- og Idrætsrådet
Valget til foreningsrepræsentanter foregår på valgmøde ved personligt
fremmøde.
Det er forudsat, at valget af repræsentanter til Kultur- og Idrætsrådet
sendes til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.
Hvem er valgbar
Alle er valgbare, såfremt de foreslås af en folkeoplysende forening, som er
stemmeberettiget. En kandidat kan lade sig opstille uden fremmøde, men
der skal i så fald foreligge dokumentation for, at vedkomne ønsker at stille
op.
Stemmeberettigede
Stemmeberettigede er alle folkeoplysende foreninger i Køge Kommune, som
har mulighed for at modtage støtte i form af tilskud eller gratis kommunale
lokaler inden for kultur, folkeoplysende voksenuddannelse, fritid og idræt.
Alle stemmeberettigede foreninger i Køge Kommune har uanset størrelse
hver to stemmer, og skal derfor, hvis man ønsker at afgive sin stemme,
være repræsenteret af to medlemmer af foreningen. Der stilles ikke krav
om, at de sidder i bestyrelsen for den pågældende forening.
Procedure hvis enighed
Hvis foreningerne er enige om valget af foreningsrepræsentanter og
suppleanter, tager Kultur- og Idrætsudvalget valget til efterretning.
Procedure hvis ikke enighed
Der stemmes med udgangspunkt i en liste over opstillede kandidater.
Den kandidat, der får flest stemmer indenfor områderne/grupperne kultur,
folkeoplysende voksenundervisning, fritid og idræt, er valgt som medlem.
Suppleanten indenfor hvert område vælges herefter efter antal stemmer.
Dvs. blandt de kandidater, der ikke opnår stemmer til en plads som
repræsentant.
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Ved stemmelighed træffer Kultur- og Idrætsudvalget valget mellem
kandidaterne.
Valgmetode
Valget foregår via dialog, håndsoprækning eller anonym (skriftlig)
stemmeafgivning i gruppen.
Manglende kandidater og/eller fremmøde
Såfremt der ikke er kandidater til rådet indenfor et område, eller der ikke
møder stemmeberettigede foreninger op til valghandlingen indenfor et eller
flere områder, vil pladsen indenfor området være ubesat, indtil der afholdes
suppleringsvalg.
Suppleringsvalg
Såfremt der er ubesatte pladser i rådet, afholdes der suppleringsvalg til
disse. Der afholdes højest suppleringsvalg én gang om året, og som
udgangspunkt afholdes suppleringsvalget et år efter afvikling af seneste
valg/suppleringsvalg.
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