Vedtægt for § 35, stk. 2-udvalg
Folkeoplysningsudvalg

I medfør af folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, har Egedal Kommune nedsat et
Folkeoplysningsudvalg.
§ 1. Folkeoplysningsudvalget skal inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den
folkeoplysende virksomhed i kommunen, herunder forud for vedtagelsen af:
1) Politikken for den folkeoplysende virksomhed,
2) Kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og
3) Kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.
Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning i følgende sagstyper:
1) Anvisning af lokaler og udendørsanlæg, og
2) Fastsættelse af ordensregler for de i stk. 2, nr. 1, nævnte lokaler m.v.
§ 2. Folkeoplysningsudvalget består af følgende medlemmer:
1) To medlemmer af Egedal Kommunes Kultur- og Erhvervsudvalg.
2) Et medlem af paraplyorganisationen ”Egedal Kulturelt Samråd”.
3) Et medlem af paraplyorganisationen ”Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd”.
4) Et medlem af paraplyorganisationen ”Egedal Idrætsfællesskab”.
5) Et medlem af paraplyorganisationen ”Aftenskolernes Samråd”.
6) Et medlem, som repræsenterer de foreninger, der ikke er medlem af en
paraplyorganisation.
Stk. 2. Hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget skal have en personlig stedfortræder.
§ 3. Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget udpeges henholdsvis vælges for en 4-årig
periode, svarende til den kommunale valgperiode. Udpegning og valg sker umiddelbart efter
hvert kommunalvalg, og senest inden den 1. april i året efter kommunalvalget.
Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget fungerer indtil udløbet af den måned, hvor et nyt udvalg er
nedsat.
§ 4. Kultur- og Erhvervsudvalget udpeger egne medlemmer og stedfortrædere af
Folkeoplysningsudvalget.
§ 5. Formanden for organisationerne nævnt i § 2, stk. 1, nr. 2-5, er medlem af
Folkeoplysningsudvalget. Hver organisation udpeger en stedfortræder for medlemmet af
Folkeoplysningsudvalget.
§ 6. Valg af medlem og stedfortræder til Folkeoplysningsudvalget som repræsentant for
foreningerne nævnt i § 2, stk. 1, nr. 6, foregår på skriftligt grundlag.
Stk. 2. Hver valgbar forening kan indstille én kandidat som henholdsvis udvalgsmedlem og
stedfortræder. Sekretariatet, jf. § 9, indkalder kandidater fra foreningerne og fastsætter en
frist for opstilling af kandidater.

Stk. 3. Valg af medlem og stedfortræder afgøres ved afstemning med simpelt flertal, hvor hver
valgbar forening kan afgive én stemme på kandidaterne til medlem og stedfortræder af
Folkeoplysningsudvalget. Sekretariatet forestår afstemningen, herunder fastsætter en frist for
stemmeafgivelse.
§ 7. Hvis et medlem af Folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden, indtræder
stedfortræderen som medlem af udvalget for den resterende valgperiode.
Stk. 2. I tilfælde, hvor en stedfortræder indtræder som medlem af Folkeoplysningsudvalget, jf.
stk. 1, findes en ny stedfortræder hurtigst muligt, og efter proceduren i §§ 4-6.
§ 8. Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget fra Kultur- og Erhvervsudvalget er henholdsvis
udvalgsformand og -næstformand. Medlemmerne fordeler selv posterne mellem sig.
Stk. 2. Formanden leder udvalgets forhandlinger og afstemninger.
Stk. 3. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af udvalgets medlemmer er til
stede på mødet.
Stk. 4. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende.
§ 9. Egedal Kommune stiller sekretærbistand til rådighed for Folkeoplysningsudvalget,
herunder i form af deltagelse på udvalgets møder. Sekretæren har ikke stemmeret.
§ 10. Folkeoplysningsudvalget afholder 2 årlige møder.
Stk. 2. Sekretariatet udsender mødeindkaldelser mindst 14 dage før mødets afholdelse, mens
dagsorden og materiale udsendes mindst 7 dage før mødets afholdelse. Fristerne kan fraviges i
særlige tilfælde.
Stk. 3. Har et medlem forfald, indkaldes stedfortræderen til mødet.
Stk. 4. Sekretariatet udarbejder på mødet en beslutningsprotokol, som underskrives af de
deltagende medlemmer på mødet. Et medlem har ret til at få noteret en eventuel dissens i
beslutningsprotokollen. Dissensen skal udfærdiges kortfattet.
§ 11. Udgifterne ved Folkeoplysningsudvalgets virksomhed afholdes af Egedal Kommune.
Stk. 2. Der ydes ikke diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse
m.v. til udvalgets medlemmer.
Stk. 3. Der ydes ikke særskilt vederlag til formanden for udvalget.
§ 12. Vedtægten træder i kraft, når den er godkendt af Egedal Kommunes Byråd.

Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget kan indstille ændringer af vedtægterne.
Stk. 3. Vedtægtsændringer kræver godkendelse af Egedal Kommunes Byråd, efter
forudgående høring af kommunens Kultur- og Erhvervsudvalg.
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