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Spørgsmål:
1) Tildeler forvaltningen banetider til foreninger, der tilbyder
kønsopdelt svømning til etniske kvinder?
2) Hvilke foreninger er der tale om?
3) Har nogle af disse foreninger, og i så fald hvilke, forlangt af Team
Bade/forvaltningen/Folkeoplysningsudvalget, at der ikke er
mandligt personale til stede i svømmehallen, f.eks. livreddere, i
det tidsrum foreningen lejer sig ind?
4) Hvilke kriterier lægger forvaltningen/Folkeoplysningsudvalget til
grund for disse foreningers opfyldelse af Folkeoplysningslovens
formål om, at folkeoplysende foreninger skal fremme
demokratiforståelsen samt være demokratisk opbygget?
Svar:
1) Forvaltningen tildeler banetider med udgangspunkt i
fordelingsreglerne og de prioriteringer, der ligger deri. Her er køn
ikke nævnt. Hvis en forening kan udfylde tiden jf.
minimumskravene til antal deltagere, så har de typisk hele
svømmehallen. Hvis en forening ikke kan dette, deles tiden op
mellem flere foreninger. Her forsøges foreninger ”parret” med
foreninger med samme aktivitet. F.eks. er det ikke muligt at have
vandpolo og udspring på samme tid i samme bassin. Hvis
forvaltningen har kendskab til at en forening har et hold kun med
kvinder, og at det er vigtigt for dem, at der ikke er mænd i
svømmehallen, så forsøges foreningens svømmetid ”parret” med
en anden forening kun med kvinder, således at foreningerne deler
tiden.
Er dette ikke muligt, vil foreningen blive flyttet til en anden og
mindre svømmehal, hvor de kan opfylde minimumskravet. Hvis
dette ikke er muligt, mister foreningen deres tid.
2) Når foreningerne søger tiden til en aktivitet som f.eks.
undervandsrugby, angiver foreningerne ikke om det er et dame-,
herre- eller mix-hold. Typisk er det holdidrætsgrenene(vandpolo,
synkronsvømning, undervandsrugby og kajakpolo), der vil være
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kønsopdelte. Det er et bredt udsnit af foreningerne, der har
kønsopdelte hold, men forvaltningen har kendskab til, at en stor
del af de etniske foreninger har kønsopdelte hold. Disse foreninger
har typisk tider i de små skolesvømmehaller og deler derfor
sjældent tiderne med andre foreninger. De foreninger
forvaltningen har kendskab til har kønsopdelt svømning (-kan
være kvinder/piger og drenge/mænd) er: HSK, Ællingerne,
Healthy Girls, Nørrebronx, Dumarka Geska, Mjølnerparken og
She Zone.
3) Nogle foreninger har tidligere mundtligt ytret ønske om, at der kun
er personale af et bestemt køn til stede, når foreningen låner
svømmehallen. Det er ikke registreret hvilke foreninger, der har
fremsat en sådan anmodning. Forvaltningen honorerer ikke ønsket,
da Team Bades vagtplan består af lige dele kvinder og mænd, og
da Team Bade ikke vil miste den fleksibilitet, der skal være til
stede i organisationen. Foreningerne bliver gjort opmærksom på,
at opsynet i svømmehallerne varetages af Team Bade, og at der
ikke kan stilles krav til, at opsynet i hallen varetages af en
medarbejder med et bestemt køn.
Livredningsopsynet står foreningen selv for og forvaltningen
stiller således ikke personale til rådighed til denne opgave.
4) En folkeoplysende forening skal følge folkeoplysningslovens
bestemmelser om:
- at den skal være demokratisk opbygget,
- at formålet er at fremme demokratiforståelse og aktivt
medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det
forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen, og
- at den skal være åben for alle.
Det udmøntes i praksis ved, at en godkendelse som folkeoplysende
forening i Københavns er betinget af:
- at det af vedtægterne fremgår, at der er afholdelse af årlig
generalforsamling med bl.a. valg af bestyrelse og revisor,
- at demokratiforståelse, aktivt medborgerskab og forpligtende
fællesskab er beskrevet i vedtægternes formål,
- at det klart fremgår, at foreningen er åben for alle og at
eventuelle begrænsninger er objektive og saglige.
Det påses herefter løbende, at foreningerne opfylder betingelserne.
Det sker ved, at:
- alle godkendte foreninger skal indsende ændrede vedtægter
samt underskrevet referat fra den generalforsamling, hvor
ændringen er vedtaget,
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-

-

at der, som følge af sagsbehandling af f.eks. tilskud eller
henvendelse fra borgerne, kan opstå behov for at bede
foreningen indsende vedtægter og referat fra
generalforsamling, og endelig:
at alle godkendte foreningerne med års mellemrum bliver bedt
indsende de ønskede oplysninger.

Carsten Haurum

/Merete Evers Dewilde

Side 3 af 3

