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1 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur- og Fritidsudvalgets 
budgetområde 2016
Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen
Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Kultur- og Fritidsudvalgets 
budgetområde, som ønskes frigivet. 

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb. 

Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag under 
borgerserviceområdet 407.000 kr.
Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag under kulturområdet

394.000 kr.
Anlægstilskud til fritidsaktiviteter (Folkeoplysningsudvalget) 1.062.000 kr.
Tilskud til selvejende haller, museer og idrætscentre 1.932.000 kr.

I alt 3.795.000 kr.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Kultur- og Fritidsudvalgets område frigives, som 
ovenfor anført, med i alt 3.795.000 kr.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Bilag
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2 (Åben) Orientering om uddelegering af budgetramme 2016 til laveste identificerbare 
omkostningssted
Sags ID: EMN-2014-01526

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center: CØP

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en bestemmelse om, at udvalgene er 

forpligtet til at uddelegere udvalgenes budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende 

betingelser:

 At ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person

 At det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer af budgetbeløb mellem 

forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, 

der fremgår af de generelle budgetbemærkninger, skal respekteres. 

Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de bestemmelser, der er 

fastsat i reglerne for økonomisk styring. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om 

det udarbejdede forslag til uddelegering af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2016 til efterretning. 

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

 Afgrænsning af idenficerbare omkostninger inden for Center for Kultur- og Fritid 
(522552 - EMN-2014-01526)
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3 (Åben) Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur- og Fritidscenter
Sags ID: EMN-2013-00759

Sagsbehandler: Acadre Konverteringsbruger

Ansvarligt center: CØP

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
Ved genopretningsplanens vedtagelse i byrådet den 27. juni 2012 blev det besluttet, at sætte Skagen Kultur-

og Fritidscenter (SKFC) under skærpet økonomisk tilsyn. Dette tilsyn indebærer en udvidet oplysningspligt 

hos SKFC til at informere Frederikshavn Kommune om den aktuelle økonomiske status i form af økonomiske 

afrapporteringer. Disse afrapporteringer skal aflægges med 3 måneders intervaller. 

De økonomiske afrapporteringer skal indeholde en  aktuel status for SKFC’s likviditetssituation og en 

opfølgning af budgettet, herunder om budgetforudsætningerne overholdes. 

I afrapporteringen pr. 30. september 2015 ses et overskud på 153.339 kr. mod et budgetteret overskud på 

254.000 kr. Resultatet er dermed 100.661 kr. dårligere end budgetteret. Overskuddet pr. 30. september 

2015 på 153.339 kr. er stort set identisk med overskuddet pr. 30. september 2014. 

For regnskabsår 2015 forventer SKFC et uændret overskud på 3.000 kr. Dette begrundes med, at der er 

mange aktiviteter i ordrebogen i 4. kvartal samt at der holdes igen med vedligeholdelsesudgifter i resten af 

2015. 

Indestående på kassekreditten udgør 167.000 kr. pr. 30. september 2015 mod budgetteret 388.000 kr. 

Resultatet er dermed 221.000 kr. dårligere end budgetteret. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget tager SKFC’s økonomiske afrapportering 

til efterretning. 

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

 (Lukket bilag)
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4 (Åben) Godkendelse af årsregnskaber 2014 - Kultur- og Fritidsudvalgets område
Sags ID: EMN-2015-00969

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes årsregnskaber for institutioner der modtager driftsstøtte fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Der fremlægges modtagne årsregnskaber for:

1. Frederikshavn Kunstmuseum
2. Ålbæk Idrætscenter
3. Sæby Svømmebad
4. Frederikshavn Teaterforening
5. Fonden Skagen Ridehus
6. Frederikshavn Forenede Firmaklubber FFI - fodbold
7. Frederikshavn Idrætscenter I/S
8. Sæby Fritidscenter

Økonomicentret har gennemlæst de indsendte regnskaber. Der er ikke gennemført en egentlig analyse eller 
på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti.
Økonomicentret udtrykker ikke en konklusion om de tekniske forhold i regnskaberne. En sådan konklusion 
kan ses i regnskabernes indledende bemærkninger, der er udarbejdet af revisionen (revisorerklæring, 
ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis).
1. Frederikshavn Kunstmuseum
Frederikshavn Kunstmuseum havde i regnskabsåret 2014 et overskud på 2.514 kr. Frederikshavn 
Kunstmuseum havde ved årets udgang en egenkapital på 199.088 kr. og Frederikshavn Kommunes tilskud i 
2014 udgjorde i alt 761.484 kr.

2. Ålbæk Idrætscenter
Ålbæk Idrætscenter havde i regnskabsåret 2014 et overskud på 225.836 kr. Ålbæk Idrætscenter havde ved 
årets udgang en egenkapital på 3.177.098 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune udgjorde i 2014 i alt 
1.848.244 kr. 

3. Fonden Sæby Svømmebad
Fonden Sæby Svømmebad havde i regnskabsåret 2014 et underskud på 636.488 kr. Fonden Sæby 
Svømmebad havde ved årets udgang en egenkapital på 40.686.227 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn 
Kommune i 2014 udgjorde 3.517.528 kr. 

4. Frederikshavn Teaterforening
Frederikshavn Teaterforening havde i regnskabsåret 2014 et underskud på 262.339 kr. Teaterforeningen 
havde ved årets udgang en egenkapital på 192.504 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2014 
udgjorde 128.750 kr.

5. Fonden Skagen Ridehus
Fonden Skagen Ridehus havde i regnskabsåret 2014 et overskud på 159.563 kr. Fonden Skagen Ridehus 
havde ved årets udgang en egenkapital på 357.359 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2014 
udgjorde 160.213 kr.
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6. Frederikshavn Forenede Firmaklubber FFI fodbold
FFI fodbold havde i regnskabsåret 2014 et overskud på 19.928 kr. FFI fodbold havde ved årets udgang en 
egenkapital på 304.590 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2014 udgjorde 267.492 kr.

7. Frederikshavn Idrætscenter I/S
Frederikshavn Idrætscenter I/S havde i 2014 et overskud på 310.448 kr. Frederikshavn Idrætscenter havde 
ved årets udgang en egenkapital på 861.804 kr. og driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2014 udgjorde 
3.323.203 kr.

8. Sæby Fritidscenter
Sæby Fritidscenter havde i regnskabsåret 2014 et overskud på 124.767 kr. Sæby Fritidscenter havde ved 
årets udgang en egenkapital på 2.404.293 kr. og Frederikshavn Kommunes tilskud udgjorde i 2014 i alt 
571.741 kr.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de indsendte 

regnskaber.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Rettelse til sagsfremstillingen vedr. regnskab for Frederikshavn Teaterforening - foreningen havde ikke et 
underskud i regnskabsåret 2014. Der skulle være noteret et overskud på 54.191 kr. i sagsfremstillingen.

Regnskaberne godkendes.

Regnskaberne skal fremadrettet behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets møde senest i juni.

Bilag

1. Frederikshavn Kunstmuseum regnskab 2014 (200890 - EMN-2015-00969)
2. 2014 - årsregnskab Ålbæk idrætscenter (200887 - EMN-2015-00969)
3. Årsregnskab 2014 Fonden Sæby Svømmebad for regnskabsåret 2014 - Ekstern 

årsrapport.pdf (200856 - EMN-2015-00969)
4. Regnskab 2014 - Frederikshavn Teaterforening - Årsrapport 2013-14 Frederikshavn 

Teaterforening.pdf (200884 - EMN-2015-00969)
5. Fonden Skagen Ridehus - Årsregnskab_2014.pdf (200881 - EMN-2015-00969)
6. Regnskab 2014 - FFI fodbold - Årsrapport FFI Fodbold 2014.pdf (200872 - EMN-2015-

00969)
7. Frederikshavn Idrætscenter 2014 (518697 - EMN-2015-00969)
8. Sæby Fritidscenter 2014 (518713 - EMN-2015-00969)
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5 (Åben) PixlArt 
Sags ID: EMN-2015-50019

Sagsbehandler: Eva Ottesen
Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
Foreningen PixelArt, som udstiller fotokunst på elektroniske udstillingsplatforme, blev etableret sommeren 
2015. Foreningen har erhvervet og renoveret kirken i Østervrå, og har siden juni 2015 haft deres daglige 
aktiviteter samt fotoudstillinger i bygningen.

Foreningens indtægter baseres på en blanding af sponsorater og fundraising og i et mindre omfang på 
entreindtægter. Derudover forventer man at kunne lave indtjening på foredrag, kurser, workshops, butikssalg 
m.m. 

PixelArt har i 2015 blandt andet modtaget 2 bevillinger fra KulturKanten – januar 2015 et tilskud til 
foreningens opstart  på 220.000 kr. og i december 2015 bevilligedes 284.00 til et projekt, der skal realiseres i 
2016. Projektet – klik-klik klubben – involverer blandt andet samarbejder med kommunale institutioner fra 
Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner – herunder folkeskoler.

Foreningen Pixelart søger om et tilskud fra Frederikshavn Kommune til aflønning af en daglig leder af stedet 
samt til faste udgifter herunder fx til boligudgifter. Det ansøgte beløb er 550.000 kr. årligt i to år.

PixelArt søger om tilskud til driften i årene 2016 og 2017, hvorefter de forventer at være økonomisk 
bæredygtige.

Et evt. tilskud kan foreslås finansieret via Kultur- og Fritidsudvalgets pulje ”Frie Midler” – saldo pr. 1.1 2016 
406.070 kr.
   

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen og 
beslutter et evt. tilskud fra puljen ”Frie Midler”.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Sagen genoptages.

Bilag

 Ansøgning PixlArt - PixlArt ansøgning.PDF (204169 - EMN-2015-01495)
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6 (Åben) Simons Raaling i Aalbæk
Sags ID: EMN-2015-50146

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov
Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
Lokalhistorisk Forening for Raabjerg Sogn søger Frederikshavn Kommune om støtte til etablering af nye 
udstillings- og aktivitetsfaciliteter til foreningens nuværende bygning, Simons Raaling i Ålbæk. 

I Simons Raaling formidles lokalhistorie med vægt på landbrug, fiskeri og dagligdag. Foreningen ønsker at 
etablere nye faciliteter, da de eksisterende rammer er for små og ikke kan rumme foreningens samling af 
genstande. Projektet indeholder også renovering af eksisterende faciliteter, herunder etablering af 
personale- og toiletfaciliteter. 

Derudover ønskes at styrke Simon Raalings profil ved at formidle og sælge lokale fødevarer og madkultur. 

Med hjælp fra en lokal tegnestue har foreningen fået udarbejdet projektbeskrivelse og tegninger over 
projektet. 

Projektet har fået en række positive tilkendegivelser fra lokale aktører – heriblandt kulturhuset og 
turistforeningen i Ålbæk. Derudover ønsker projektet at skabe bro til den landsbyplan, som byens borgere 
har formuleret sidste år, og som Distriktsudvalget står bag. I planen sigtes efter, gennem nærvær og 
fællesskab, at bevare og udvikle byens natur-, sundheds- og kulturværdier. 

Projektet er budgetteret med 2.400.000 kr., hvoraf der er hentet 1.965.000 kr. i ekstern finansiering. 
Foreningen lægger selv 100.000 kr. i form af frivilligt arbejde. 

Foreningen søger Frederikshavn Kommune om 250.000 kr. 

Foreningen modtager 15.000 kr. i årlig driftstilskud finansieret af de frie midler. 

Administrationen vurderer, at projektet vil skabe en øget opmærksomhed omkring Ålbæk i forhold til turisme. 
Administrationen vurderer også, at projektet følger de indsatser, der er formuleret i byens landsbyplan og 
kommunens vækstspor. Administrationen efterlyser dog en større sammenhæng til landsbyplanen end 
beskrevet – specifikt i forhold den indsats, der omhandler foreningslivet - herunder samarbejde og 
fællesskab med henblik på lettere formidling og lettere adgang til aktiviteter for hele familien. Dette skal ses i 
lyset af de andre igangværende projekter fra byen – heriblandt sammenlægning af aktiviteter i idrætscentret. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen om 
anlægsstøtte.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Udvalget ser positivt på projektet, men giver afslag på ansøgningen om anlægsstøtte.
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Bilag

1. Ålbæk Landsbyplan (563658 - EMN-2015-50146)
2. Simons_Raaling_2015_BrevAnsoegning_F_Kommune (308586 - EMN-2015-50146)
3. Simons_Raaling_2015_projektmappe_november_light_OPDATERET (416995 - EMN-

2015-50146)
4. Budget_december2015_SimonsRaaling_OPDATERET (416993 - EMN-2015-50146)
5. Projektbeskrivelse_SimonsRaaling_2015_nov_OPDATERET (416994 - EMN-2015-

50146)
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7 (Åben) Samarbejde i kulturalliancens arbejde i Fritidsområdet
Sags ID: EMN-2015-50094

Sagsbehandler: Eva Ottesen
Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
I 2015 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget sammen med Hjørring Kommune på Kulturalliancens årsmøde, 
at der skulle udarbejdes et forslag til samarbejde i Kulturalliancen på fritidsområdet.
Fritidsområdet er tilskudsmæssigt reguleret under de respektive kommunale tilskudsordninger under 
Folkeoplysningslovgivningen. 
Et bærende element heri er, at støtten gives til aktiviteter og foreninger indenfor den enkelte kommune. Det 
betyder, at tilskud givet til samarbejdsprojekter, som involverer fx fælles træning eller lokalebrug kan få 
indflydelse på den enkelte klubs øvrige aktivitets- og lokaletilskud på en for klubben ikke-hensigtsmæssig 
måde. 

Gives der tilskud til anlæg eller rekvisitindkøb til et projekt, må der ligeledes forudses, at der vil opstå 
udfordringer vedrørende driftsudgifterne samt ved projektafslutning som fx spørgsmål om hvilken kommune 
rekvisitterne tilhører, og hvordan foreningerne deler anlægget – eller den fortsatte drift af anlægget mellem 
sig. 

Der findes ikke en mellemkommunal refusionsordning på fritidsområdet under folkeoplysningen.

Med baggrund i at håndtere disse udfordringer mest hensigtsmæssigt foreslår administrationerne, at 
Kulturalliancen afprøver støtte til fritidsområdet indenfor nedenstående områder.  

Det foreslås, at der afsættes 50.000 kr. i 2016 fra Kulturalliancens eksisterende pulje til fritidsområdet.

Derudover kan man i kulturalliancen eksempelvis samarbejde om børneteater, idrætsbegivenheder og større 
arrangementer på fritidsområdet. 

Uddannelse af trænere/ledere
Foreninger og folkeoplysningsudvalg på tværs af kommunegrænsen kan søge om støtte til afholdelse fælles 
kurser for trænere og ledere. 

Samarbejde på aftenskoleområdet.
Det foreslås at Kulturalliancen kan give støtte til oprettelse af nye tværgående hold/kurser/arrangementer i 
aftenskoleregi efter ansøgning.

Økonomisk udligning for deltagere fra den anden kommune vil ske gennem den allerede eksisterende 
mellemkommunale refusion.

Indstilling
Børne- kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter det fælles forslag 
forud for Kulturalliancens årsmøde.
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Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Drøftet.

Bilag
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8 (Åben) Vedtægter for Frederikshavn Stadsarkiv
Sags ID: EMN-2015-50225

Sagsbehandler: Anne-Mette Buus

Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU/BR

Sagsfremstilling
Pr. 1. januar 2015 blev Frederikshavn Stadsarkivs organisatoriske placering ændret til at være placeret 

under Center for Bibliotek & Borgerservice. Som følge heraf er vedtægterne for Frederikshavn Stadsarkiv 

blevet ændret og fremsendes hermed til politisk godkendelse.

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Byrådet at 
godkende
9. de nye vedtægter for Frederikshavn Stadsarkiv 

10. uddelegering af godkendelseskompetence for Frederikshavn Stadsarkiv til Kultur- og Fritidsudvalget 

fremover

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Bilag

6. Vedtægt Frederikshavn Stadsarkiv 2015 (426992 - EMN-2015-50225)
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9 (Åben) Sygefraværsstatistik 3. kvartal 2015 (til KFU)
Sags ID: EMN-2015-00633

Sagsbehandler: Henriette Bielefeldt Wandborg

Ansvarligt center: Arbejdsmiljø og HR

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet ligget på et ensartet 

niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune.

Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden 

2013, 2014 samt de ti første måneder i 2015 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres 

sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden oktober 2014 til og med 

oktober 2015 vist pr. måned.

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i 

løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på 

grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)). 

Alle ansatte er omfattet af statistikken - eksklusiv medarbejderkredsene ”honorar/vederlag”, ”ansatte i 

serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste”.

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive 

centre.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

11.Sygefraværsstatistik 3. kvartal 2015 (492519 - EMN-2015-00633)



«Case_Udvalg» - «Case_EventDate» Side 15 af 16

10 (Åben) Orientering til udvalget
Sags ID: EMN-2015-50382

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra kultur- og fritidsudvalgets side. 

 Kulturalliancen

 Ensrettede åbningstider på bibliotekerne

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Der afholdes ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 22. januar 2016 kl. 10.30.

Kultur- og Fritidsudvalget foreslår Hjørring Kommune, at årsmøde i Kulturalliancen afholdes den 2. marts i 
Hjørring.

Bilag
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Center for Kultur- og Fritid

Dokument ID: 522552

Placering: Emnesager/Budgetlægning 2016 for direktørområdet Børn-

og Kultur/Dokumenter

Dagsordens titel Orientering om uddelegering af budgetramme 2016 til 

laveste identificerbare omkostningssted

Dagsordenspunkt nr 2

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1





Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder inden for 
Center for Kultur- og Fritid 

Driftsbudget 2016

Profitcenter Budgetansvarlig 

Centerchef Lars Falk Hoffmann – Center for Kultur- og Fritid 

6100100001 Fælleskonto Lars Falk Hoffmann 
6100100004/32 Frederikshavns Kommunale Musikskole Thomas Albæk Jakobsen 
6100100005 Det Musiske Hus Lars Falk Hoffmann 
6100100013 Øveforeningen Maigaarden Lars Falk Hoffmann 
6100100014 Kommandantboligen Lars Falk Hoffmann 
6100100015 Manegen Sæby Kulturhus Lars Falk Hoffmann 
6100100016/34 Kappelborg Skagen Kulturhus Lars Ilum 
6100100017 Maskinhallen Lars Falk Hoffmann 
6100100018 Museer Lars Falk Hoffmann 
6100100019 Teatre Lars Falk Hoffmann 
6100200001 Stadion og idrætsanlæg Lars Falk Hoffmann 
6100200002/09 Frederikshavn Svømmehal John Philipsen 
6100200004/07 Bannerslundhallen Erik Bang 
6100200005 Syvstenhallen Lars Falk Hoffmann 
6100200006/08 Iscenter Nord Henrik Houkjær Nørgaard 
6100300001/02 Folkeoplysningsudvalg Lars Falk Hoffmann 

Centerchef Anette Ravnholt – Center for Bibliotek og Borgerservice 

6100100003 Frederikshavn Kommunes biblioteker Anette Ravnholt 
6100100031 Frederikshavn Bibliotek – administration Anette Ravnholt 
2000000003 Borgerservice Anette Ravnholt 
2000000004 Borgerservice kontrolenheden Anette Ravnholt 
2000000005 Kørselskontoret Anette Ravnholt 
2000000006 Kørselskontoret Ejersted 4 private Anette Ravnholt
6100100020/33 Frederikshavn Stadsarkiv Anette Ravnholt 

Dok Id: 522552
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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december
2014 for Fonden Sæby Svømmebad.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2014.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sæby, den 11. marts 2015

Direktion

________________________
Jeppe Jacobsen

Bestyrelse

________________________ ________________________ ________________________
Tommy Erik Thomsen
Formand

Frank Størup Mette Isaksen

________________________ ________________________
Børge Jensen Karl Falden



4

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til bestyrelsen i Fonden Sæby Svømmebad

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Sæby Svømmebad for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udar-
bejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af
risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virk-
somhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsen-
tation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse,
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Sæby, den 11. marts 2015 11-03-2015

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Morten Kallehauge
Statsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter
Fondens væsentligste aktiviteter er opførsel og drift af Sæby Svømmebad og at drive cafeteria-
virksomhed og dermed beslægtet aktivitet. 

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for fondens
finansielle stilling.

Miljøforhold
Velfærdsudfordring

En sund og aktiv befolkning må være målet for enhver kommune. 
Sunde og aktive borgere giver et dynamisk samfund med færre omkostninger til sygdomsbekæmpelse.
Sunde og aktive borgere er derfor et stort aktiv for Frederikshavn kommune. 

Sæby Svømmebad tilbyder mange aktiviteter og tilbud til de borgere og foreninger, som kommer i
huset, og der er altid nye tiltag på trapperne.

Det er derfor vores overbevisning, at der altid vil eksistere et behov for, at borgeren skal kunne lære at
svømme. Der vil komme flere motions- og konkurrencesvømmere, og der vil blive flere borgere, som får
behov for genoptræning i vand- og i terapibassiner.

Men fremtiden for svømmebadet er ikke kun at kunne tiltrække borgere til traditionel svømning.
Svømmebadet skal gennem samarbejdet med den kommunale genoptræning sikre rum til, at borgere
fortsat kan træne sikkert og professionelt - længe efter et traditionelt genoptræningsforløb er afslut-
tet.

Det faldende børnetal og det voksende antal ældre i kommunen tvinger os alle til at nytænke udbudet
af aktiviteter til borgerne.  Vægten er lagt på projektet “Længst muligt i eget liv”. Målet er at få den
ældre generation til at bevæge sig mere og jævnligt. Aktiviteterne har til formål at gøre svømning til
et træningsalternativ for en gruppe mennesker, der ikke har været unge i en tid, hvor svømmebade var
naturligt i bybilledet.

Det er vores opfattelse, at der stadig ligger et stort potentiale “gemt” i Sæby Svømmebad, hvis et
samarbejde med forvaltningens afdelinger og institutioner løbende prioriteres og forbedres. 

Der kan via tværgående samarbejde udvikles nye og spændende serviceløsninger overfor kommunen og
kommunens borgerne. Desuden er det vores opfattelse, at der stadig ligger mulige rationali-
seringsgevinster i drift og ledelse af kulturøen. Det igangværende samarbejde, der omfatter rengøring
og teknisk service i Sæby kulturhus, Biblotek og Musikskolen, er et godt eksempel på dette.

Svømmebadets fremtid findes i sloganet “Oplevelser med omtanke” - ikke kun for miljøet og den
enkelte bruger - men for hele kommunen.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Fonden Sæby Svømmebad for 2014 er aflagt i overensstemmelse med den danske års-
regnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Regnskabsklasse B

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-
stant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag
af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kost-
pris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrap-
porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er
tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af billetter, handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, så-
fremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning
indregnes eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår
direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift af svømmebad, salg, reklame, admini-
stration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedernes væsentligste aktiviteter.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkost-
ninger til social sikring mv. til fondens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle om-
kostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forplig-
telser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkost-
ninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop-
gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi herefter:

Brugstid Restværdi

Bygninger................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................20-40 år25 % af kostpris
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5-7 år0 % af kostpris

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs-
pris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjem-
tagelsesomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-
følgende regnskabsår.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver
og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af frem-
tidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatte-
enhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som
følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på
egenkapitalen.

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter, passiver
Under periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indgår modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note 2014 2013

kr. kr.

BRUTTOFORTJENESTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4.687.695 4.661.766

Personaleomkostninger................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 -3.811.571 -3.853.164
Af- og nedskrivninger................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................-1.506.896 -1.591.988

DRIFTSRESULTAT................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................-630.772 -783.386

Finansielle indtægter................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................32.987 34.016
Finansielle omkostninger................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................-38.703 -41.266

RESULTAT FØR SKAT................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................-636.488 -790.636

Skat af årets resultat................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................0 0

ÅRETS RESULTAT................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................-636.488 -790.636

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Anvendt af tidligere års overskud................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................-636.488 -790.636

I ALT................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................-636.488 -790.636
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note 2014 2013
kr. kr.

Grunde og bygninger................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................39.809.105 40.484.141
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................624.471 648.208
Materielle anlægsaktiver................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 40.433.576 41.132.349

ANLÆGSAKTIVER................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40.433.576 41.132.349

Varelager forbrugsmaterialer................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................143.977 145.091
Varelager café................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................70.117 48.971
Varebeholdninger................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................214.094 194.062

Tilgodehavender fra salg................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................349.171 215.335
Andre tilgodehavender................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................385.848 278.040
Periodeafgrænsningsposter................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2.011 2.939
Tilgodehavender................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................737.030 496.314

Likvider................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.863.215 2.167.978

OMSÆTNINGSAKTIVER................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2.814.339 2.858.354

AKTIVER................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................43.247.915 43.990.703

PASSIVER

Grundkapital................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................20.000.000 20.000.000
Disponibel fondskapital................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................20.686.227 21.322.715

EGENKAPITAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3 40.686.227 41.322.715

Gæld til kreditinstitutter................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................904.056 982.125
Langfristede gældsforpligtelser................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4 904.056 982.125

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4 78.069 75.251
Leverandører af varer og tjenesteydelser................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................637.536 695.190
Anden gæld................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................613.727 810.722
Periodeafgrænsningsposter................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................328.300 104.700
Kortfristede gældsforpligtelser................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.657.632 1.685.863

GÆLDSFORPLIGTELSER................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2.561.688 2.667.988

PASSIVER................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................43.247.915 43.990.703

Eventualposter mv. 5
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NOTER

2014 2013 Note
kr. kr.

Personaleomkostninger 1
Løn og gager................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3.315.258 3.319.688
Pensioner................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................380.591 414.738
Andre omkostninger til social sikring................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................115.722 118.738

3.811.571 3.853.164

Materielle anlægsaktiver 2

Grunde og

bygninger

Andre anlæg,

driftsmateriel og

inventar

Kostpris 1. januar 2014................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................49.008.914 2.645.637
Tilgang................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................592.105 77.320
Afgang................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................0 -15.000
Kostpris 31. december 2014................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................49.601.019 2.707.957

Afskrivninger 1. januar 2014................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8.524.773 1.997.429
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................0 -6.000
Årets afskrivninger ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.267.141 92.057
Afskrivninger 31. december 2014................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9.791.914 2.083.486

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................39.809.105 624.471

Egenkapital 3

Grundkapital

Disponibel

fondskapital I alt

Egenkapital 1. januar 2014................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................20.000.000 21.322.715 41.322.715
Forslag til årets resultatdisponering................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................-636.488 -636.488

Egenkapital 31. december 2014................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................20.000.000 20.686.227 40.686.227

Grundkapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.

Langfristede gældsforpligtelser 4
1/1 2014 31/12 2014 Afdrag Restgæld
gæld i alt gæld i alt næste år efter 5 år

Gæld til kreditinstitutter................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.057.376 982.125 78.069 561.434

1.057.376 982.125 78.069 561.434
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NOTER

Note

Eventualposter mv. 5
Leasing
Fonden har indgået operationelle leje- og leasingaftaler med en gennemsnitlig årlig
leasingydelse på 11 tkr.

Leasingkontrakterne har en restløbetid på 14 mdr. med en samlet restleasingydelse på 14 tkr.
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lEDELSESPÅTEG ING

Besty elsen ar dags dato af agt årsrapporten fa 20131 4 for Frederikshavn Teaterforeni g,

Årsrapporten er aflagt j overensstemmelse med god reg skabsskik som beskrevet på side 6-7,

Det er vores opfattelse, at års eg s abet gtver et retv'sende bi ede af o eninge s aktiver, passiver og
inansie e sti 'ng p , 30, j ni 2014 samt af resultatet af foreninge s akti iteter for regnskabsåret ,j ,
2013 - 30, j ni 20 4,

Der er efter regnskabsårets afsl tning ikke indtruffet begiven eder, der væsent igt vil kunne påvirke
vurderingen af foren' gens finansielle stil tng.

Årsrapporten indsti les t"l generalarsamlingens godkende se,

Frederikshavn, den 9. oktober 2014

Bestyrelse:

A0.'Iir:~U~~~
Sekretær

(O~ G?~~ -U~Uy~Ped~~~-----

Formand Næstfa and

~~I~~
Kasserer T



4

DEN UAFHÆNGIGE REVISORSREVlEWERKLÆRING

Til bestyrelsen; Frederiksbavn Teaterforen;ng

Vi har udført review af årsregnskabet for Frederikshavn Teaterforening for regnskabsåret 1. juli 2013 -
30. juni 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes
efter god regnskabsskik som beskrevet på side 6-7.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med god regnskabsskik. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som be-
styrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstem-
melse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yder-
ligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi
er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væ-
sentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebs-
ramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af hi-
storiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der
primært består af forespørgsler til bestyrelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i foreningen,
samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført
efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om års-
regnskabet.

Konklusion
Ved det udførte reviewer vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at års-
regnskabet ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr.
30. juni 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014
i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Frederikshavn, den 9. oktober 2014

BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab

!()(I/.# ~~611t1j)/v11/
Louise Troelstrup lund
Statsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNING

Foreningens formål
Foreningens formål er at afholde teaterforestillinger på baggrund af opkøbte forestillinger fra andre tea-
tre.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Vi har sat os for at glæde og begejstre. Vi håber, at vores gæster sammen med os vil formidle dette
budskab.

Vi er en bestyrelse, der nyder at give vores publikum lidt mere end de lige forventer.

Vi takker vores publikum, som tager med os på nogle af de "rejser", hvor vi bevæger os lidt ud over det
traditionelle teater. Vi elsker at give vores gæster lidt mere input til de ekstraordinære og berigende
oplevelser.

Resultatet af dette regnskab viser helt tydeligt, at vores gæster sammen med Frederikshavn Teaterfor-
ening siger JA tak til scenekunst i Frederikshavn Kommune.

Teater er en del af den danske kulturarv, og denne opgave går Frederikshavn Teaterforening ind i med
glæde og stolthed. Vi vil gerne vise, at vi kan, tør og at vi vil være med til at sikre kulturens beståen.

Frederikshavn Teaterforening er drevet af frivillige ildsjæle og vi leverer meget kultur for pengene. Vi
er en stor gevinst for oplevelsesøkonomien i kommunen. Mange restauranter og cafeer har stor glæde af
vores forestillinger. Lige som kommunens hoteller har glæde af overnattende gæster, bl.a. via de skue-
spillere, der kommer på besøg hos os.

Meget snart trækker et stort teaterseminar til kommunen, nemlig i efteråret 2015, også med dette vil
vi påpege, at vi er gode ambassadører for vores område.

Mærk virkeligheden og gå fra overlevelse til overskud!
Vi vil ikke være forandringsparate, nej vi ønsker at være forandringsskabende - vi vil være med til at
sætte Frederikshavn Kommune på landkortet og sige, at det vi gør, er vi stolte af, sammen med vores
gæster, der er vores vigtigste incitament for at drive foreningen. De kunder og gæster, der kommer,
når vi sætter scenen for oplevelser, der kan skabe en platform for en god og nærværende oplevelse.

Se lidt mindre fjernsyn. Gå i stedet ud og mærk virkeligheden og dyrk kulturen. Drop filmen hjemme på
stue-dvd'en og få fat i billetter til en teaterforestilling. Det giver energi at sidde i et teater sammen
med 400 andre og få en på opleveren.

Mennesker med overskud konverterer i høj grad film i fjernsynet med kulturelle oplevelser. På den må-
de får de motioneret det meget fine trivselssystem. Og at trives er at mærke livet.

Vi er stolte af, at vi kan levere et regnskab med et rimeligt overskud, og på energikontoen vil der såle-
des også blive overskud til mere.

Det er vores mål at fortsætte det store arbejde, og vi håber, at vores publikum vil være med os i det
fremadrettede arbejde.

Uden publikum, intet teater, men vi klager ikke, for opbakning det har vi!

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for forenin-
gens finansielle stilling.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 2013/14 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og som beskrevet neden-
for. Resultatopgørelsens opstillingsform er tilpasset foreningens aktivitet.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

GENERELT
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes li-
geledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde for-
eningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-
stant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris
og nominelt beløb.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrap-
porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdi forringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er
tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter
Indtægter består af salg af billetter til årets forestillinger samt indtægter fra kontingentindbetalinger.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med fo-
restillingernes afholdelse.

Udgifter
Udgifter består af indkøb samt afholdelse af forestillingerne i årets løb. Udgifter omfatter ligeledes
administrationsomkostninger herunder kontoromkostninger , rejseudgifter, gebyrer mv.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og -omkostninger.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Tilskud
Tilskud består af tilskud fra Kulturstyrelsen, kommune og andre fonde.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver består af værdipapirer.

Finansielle anlægsaktiver omfatter børsnoterede aktier, der ikke forventes afhændet. Disse aktier må-
les til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Kursreguleringer på finansielle anlægsaktiver føres over egenkapitalen.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi på baggrund af opgørelser fra foreningen. Tilgodehavende
moms medtages ligeledes herunder.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver, og tilgodehavender omfatter afholdte udgifter ved-
rørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Forud modtagne indtægter
Forud modtagne indtægter vedrører indtægter i form af tilskud og billetindtægter modtaget i regnskabs-
året, men som vedrører efterfølgende regnskabsår.



RESULTATOPG0RELSE 1. JULI - 30. JUNI

Indtægter
Salg billetter forestillinger .
øvrige indtægter vedr. forestillinger .
Udgifter
Køb forestillinger .
Andre omkostninger vedr. forestillinger .

RESULTAT AF FORESTILLlNGER .

Kontingentindtægter .
Annonceindtægter .

Omkostninger .

RESULTAT ORDINÆR DRIFT FØR RENTER .

Renteindtægter .
Aktieudbytte .

RESULTAT ORDINÆR DRIFT .

Tilskud fra Kulturstyrelsen .
Kommunetilskud .
Garantifond .
Andre fonde .
Underskudsgaranti, Det Musiske Hus ..
Tilskud j alt .

ÅRETS RESULTAT .
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Note 2013/14 2012/13

357.904 355.084
2.700 O

-448.186 -561.052
-32.405 -55.9n

-119.987 -261.945

23.035 23.660
24.500 20.300

-72.452 -217.985

-190.679 -191.308

-263.131 -409.293

2 544 506
248 124

-262.339 -408.663

144.900 210.000
130.000 130.000
13.130 O
28.500 46.500

O -7.946
316.530 378.554

54.191 -30.109



BALANCE 30. JUNI

AKTIVER

170 stk. aktier Nordjyske Bank .
Finansielle anlægsaktiver .

ANLÆGSAKTlVER .......•.........................•......•............................

Tilgodehavende moms .
Periodeafgrænsningsposter .
Tilgodehavender , ,

Nordjyske Bank, 104607-0 .
Arbejdernes Landsbank 0329539 .
Spar Nord Bank, 456-8539503 .
Likvide beholdninger .

OMSÆTNINGSAKTIVER ........................................................•.•...

AKTIVER •.....•.........•...............•....•..........................................

PASSIVER

Egenkapital1. juli .
Overført af årets resultat .
Kursregulering værdipapirer .

EGENKAPITAL .....•••.•..•...............•.•.........•................................

Skyldige omkostninger .
Forud modtagne indtægter .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .

9

2014 2013

20.740 14.820
20.740 14.820

20.740 14.820

69.467 30.359
16.900 16.839
86.367 47.198

234.326 259.626
49.250 47.132
13.185 13.169

296.762 319.927

383.129 367.125

403.869 381.945

132.393 159.072
54.191 -30.109
5.920 3.430

192.504 132.393

40.805 75.000
170.560 174.552

211.365 249.552

403.869 381.945



NOTER

Omkostninger
Gaver og blomster .
Annoncer og reklame .
Teaterfolder og øvrige tryksager ..
Møder, kurser m.v .
Teaterseminar og diverse DT-kurser .
Generalforsamling og bestyrelsesmøder .
Administrationsgebyr DT .
Kørselsgodtgørelse .
Kontorartikler .
Mindre anskaffelser .
Forsikringer. .
Telefongodtgørelse .
Porto .
Administrationshonorar Frederikshavn Kommune .
Regnskabsassistance og revision .
Kontingenter .
Kontingenter u/moms .
Gebyrer .
Edb-udgifter .
KODA-afgift .
Honorarer .
Klikafgift, Billetten .
Ej fradragsberettiget moms .

Renteindtægter
Nordjyske Bank, 104607-0 .
Arbejdernes Landsbank, 032-9539 .
Spar Nord Bank, 456-85-39503 .

10

2013/14 2012/13 Note

1.198 2.495
2.839 7.780

16.839 18.386
378 1.062

12.248 17.4n
1.258 3.363
1.743 O
5.733 4.702
1.453 624
4.062 O
1.785 1.725
3.000 3.000
1.647 1.002

66.624 65.000
17.700 14.100

550 550
7.725 4.335
1.066 1.331
2.686 2.403
791 1.103

10.000 10.000
19.606 22.364
9.748 8.506

190.679 191.308

2
410 373
118 117
16 16

544 506
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Fonden 

Fonden Skagen Ridehus 
Gl. Landevej 36 
9990 Skagen 
Stiftelsesår: 2002 
 
 
 
 

Bestyrelse 

Freddy Nielsen, formand 
Connie Broen, kasserer 
Peter Andersen, sekretær 
Ole Johansen, næstformand 
Bente Andersen 
Arni Hansen 
 
 
 
 

Formål 

Fondens formål er at udøve enhver virksomhed til fremme af ridesporten i Skagen, herunder 
at drive en ridehal med tilhørende staldfaciliteter, udendørs baner og luftefolde, herunder ud-
lejning af de nævnte faciliteter til Skagen Rideklub. 
 
 
 
 

Revision 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 
 
 
 

Pengeinstitut 

Spar Nord Bank 
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Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.14 – 31.12.14 for Fonden Ska-

gen Ridehus. 

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om fonde og foreninger og vedtægternes 

regnskabsbestemmelser. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passi-

ver og finansielle stilling pr. 31.12.14 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabs-

året 01.01.14 - 31.12.14. 

 

Årsregnskabet med tilhørende resultatdisponering godkendes. 

 

 

Skagen, den 15. juni 2015 

 

 
Bestyrelsen 

   

   

Freddy Nielsen Connie Broen Peter Andersen 
Formand Kasserer Sekretær 

   

   

Ole Johansen Bente Andersen Arni Hansen 
Næstformand   

   

   

 



 

 

 

 

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 
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Til bestyrelsen i Fonden Skagen Ridehus 

 

 

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Skagen Ridehus for regnskabsåret 01.01.14 - 

31.12.14, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Års-

regnskabet udarbejdes efter lov om fonde og foreninger og vedtægternes regnskabsbestem-

melser. 

 

 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med lov om fonde og foreninger og vedtægternes regnskabsbestemmel-

ser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødven-

dig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl. 

 

 
Revisors ansvar  

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi 

har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yder-

ligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt 

planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er 

uden væsentlig fejlinformation. 

 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 

oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, 

herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er re-

levant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet 

hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ik-

ke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfat-

ter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens 

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 

for vores konklusion. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passi-

ver og finansielle stilling pr. 31.12.14 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabs-

året 01.01.14 - 31.12.14 i overensstemmelse med lov om fonde og foreninger og vedtægternes 

regnskabsbestemmelser. 

 

 

Skagen, den 15. juni 2015 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

 

 

 

Søren Rasmussen 

Statsaut. revisor 
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  2014 2013 
Note  DKK DKK 

    
 Lejeindtægt, Skagen Rideklub 300.000 300.000 
 El, vand og varme, Skagen Rideklub 100.000 100.000 
 Spiltovsleje 75.100 136.550 
 Sponsorbidrag 17.000 17.000 
 Sommerudlejning bokse 0 2.800 
 Tilskud Frederikshavn Kommune 160.213 160.614 
 Forsikringserstatning ved tyveri 0 59.420 

 Indtægter i alt 652.313 776.384 
    

1 Andre eksterne omkostninger -261.446 -501.548 

 Resultat før afskrivninger 390.867 274.836 
    
 Afskrivninger af materielle anlægsaktiver -115.000 -115.000 

 Resultat før skat 275.867 159.836 
    

2 Finansielle omkostninger -116.304 -123.699 

 Resultat før skat 159.563 36.137 
    
 Skat af årets resultat 0 0 

 Årets resultat 159.563 36.137 

    
    
    
 Årets resultat 159.563 36.137 

3 Heraf uddelinger 0 0 

 Til disposition i alt 159.563 36.137 

    
 Resultatdisponering   
    
 Årets uddelinger 0 0 
 Årets uddelinger dækket af tidligere henlæggelser 0 0 
 Henlagt til senere uddeling 0 30.000 
 Disponibel kapital overført til næste år 159.563 6.137 

 I alt 159.563 36.137 
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 AKTIVER   
  31.12.14 31.12.13 

Note  DKK DKK 

    
4 Oprindelig ejendom 500.000 500.000 

 Bundne aktiver i alt 500.000 500.000 

4 Om- og tilbygning af hal 1.610.000 1.725.000 
 Tilgodehavende Skagen Rideklub og Foderkassen 276.235 226.135 
 Spar Nord, nr. 456-27-58807 289.565 126.692 
 Kassebeholdning 100 100 

 Frie aktiver i alt 2.175.900 2.077.927 

 Aktiver i alt 2.675.900 2.577.927 

    
    
 PASSIVER   
    
 Bunden kapital, grundkapital 500.000 500.000 
 Disponibel kapital -142.641 -204.692 

5 Egenkapital i alt 357.359 295.308 

6 Hensættelser til opfyldelse af fondens formål 390.000 390.000 

 Hensatte forpligtelser i alt 390.000 390.000 

 Spar Nord, nr. 457-16-02798, lån 1.425.000 1.525.000 
 Spar Nord, nr. 456-29-07802, lån 50.234 64.714 
 Forpligtelse af renteswap 355.080 257.568 

 Langfristede gældsforpligtelser i alt 1.830.314 1.847.282 

 Depositum og skyldige omkostninger 98.227 45.337 

 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 98.227 45.337 

 Gældsforpligtelser i alt 1.928.541 1.892.619 

 Passiver i alt 2.675.900 2.577.927 

    
7 Sikkerhedsstillelser   
8 Kontraktlige forpligtelser   
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GENERELT 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og foreninger samt vedtæg-

ternes regnskabsbestemmelser.  

 
Ændring i anvendt regnskabspraksis 

Fonden har ændret regnskabspraksis på følgende område: 

 

• Markedsværdien af renteswapaftalen indregnet som en forpligtelse under langfristede 

gældsforpligtelser. Værdiregulering af fondens renteswapaftale indregnes direkte på 

egenkapitalen. Hidtil blev disse finansielle instrumenter vedrørende sikring alene no-

teoplyst. Ændringen medfører en reduktion af egenkapitalen pr. 31.12.14 på t.DKK 

355 og en tilsvarende forøgelse af langfristede gældsforpligtelser. 

 

Sammenligningstal for 2013 er tilrettet i balance og noter for så vidt angår ændring af regn-

skabspraksis vedrørende finansielle instrumenter. 

 

Den akkumulerede effekt af praksisændringerne ved regnskabsårets begyndelse er indregnet 

direkte på egenkapitalen primo indeværende regnskabsår. 

 

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sid-

ste år. 

 
Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen ind-

regnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

 

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når 

det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi 

kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterføl-

gende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.  

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 

årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

 
RESULTATOPGØRELSE 

Indtægter 

Indtægter omfatter lejeindtægter, tilskud og sponsorbidrag. Indtægterne indregnes i det 

regnskabsår, som de vedrører. 
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Afskrivninger 

Afskrivninger materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over akti-

vernes forventede brugstid. For fonden er anvendt følgende brugstider og restværdier: 
   
 Brugs- Rest- 
 tid Værdi 

   
Om- og tilbygning af hal 20 år 0% 

   
Den oprindelige bygning på lejet grund afskrives ikke. 
 
 
Skatter 

Fonden Skagen Ridehus er ikke skattepligtig, såfremt resultatet anvendes til formålet i hen-

hold til vedtægterne. 

 

 
BALANCE 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskriv-

ninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. 

 

 
Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende vær-

di, med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. 

 

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de en-

kelte tilgodehavender. 

 

 
Egenkapital 

Egenkapitalen er opdelt i bunden og fri kapital, der tilsammen udgør fondens egenkapital. 

Årets resultat fordeles mellem fri kapital og hensættelse til uddelinger. 
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Gældsforpligtelser 

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet 

(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og 

låneomkostninger fordeles over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på 

tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. 

 

Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer 

til gældens pålydende værdi. 
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 2014 2013 
 DKK DKK 

   
1. Andre eksterne omkostninger    
   
Varme og el -47.160 -64.689 
Forbrugsafgifter, vand -21.792 -65.286 
Leje af grund  -15.252 -15.101 
Ejendomsskat -734 -457 
Renovation -5.012 -4.945 
Mødding -20.171 -43.256 
Vedligeholdelse af ridehal -4.686 -11.687 
Vedligeholdelse af stald -11.185 -31.525 
Vedligeholdelse af folder og baner -3.389 -10.520 
Opstaldning -91.405 -110.140 
Revisorhonorar -15.000 -15.000 
Revisorhonorar, regulering tidligere år -1.875 -1.250 
Forsikringer -22.548 -22.049 
Kontingenter -370 -58 
Personaleudgifter, gaver -500 -400 
Kontorartikler -217 0 
Gebyrer -150 0 
Sponsorater Skagen Rideklub 0 -50.000 
Sponsorater, Foderkassen 0 -55.185 

I alt -261.446 -501.548 

   
   
   
2. Finansielle omkostninger   
   
Renteomkostninger, Spar Nord Bank -53.457 -56.045 
Renteswap -61.716 -66.373 
Garantiprovision  -1.131 -1.281 

I alt -116.304 -123.699 

   
   
   
3. Anvendte hensættelser   
   
Brug af hensættelser 0 0 

I alt 0 0 
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4. Bygninger på lejet grund 
 
  Om- og til-  
 Oprindelig hal bygning af hal I alt 
 DKK DKK DKK 

    
Kostpris 500.000 2.791.200 3.291.200 
Anvendt henlæggelser 0 -461.099 -461.099 

Kostpris pr. 31.12.13 500.000 2.330.101 2.830.101 
Tilgang i året 0 0  
Afgang i året 0 0  

Kostpris pr. 31.12.14 500.000 2.330.101 2.830.101 

Af- og nedskrivning pr. 31.12.13 0 -605.101 -605.101 
Afskrivninger i året 0 -115.000 -115.000 

Af- og nedskrivning pr. 31.12.14 0 -720.101 -720.101 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.14 500.000 1.610.000 2.110.000 

 
 
  
 
 31.12.14 31.12.13 
 DKK DKK 

   
5. Egenkapital 
   
Bunden kapital:   
 Saldo pr. 31. december 2013 500.000 500.000 
 Årets ændring 0 0 

 Saldo pr. 31. december 2014 500.000 500.000 

   
Fri kapital:   
 Saldo pr. 31. december 2013 -204.692 -321.180 
 Værdiregulering af finansielle instrumenter -97.512 110.351 
 Overført af årets resultat 159.563 6.137 

 Saldo pr. 31. december 2014 -142.641 -204.692 
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 31.12.14 31.12.13 
 DKK DKK 

   
6. Hensættelser til opfyldelse af fondens formål   
   
Saldo ved årets begyndelse 390.000 360.000 
Anvendt i årets løb 0 0 

 390.000 360.000 
Hensat af årets resultat 0 30.000 

I alt 390.000 390.000 

   
Der specificeres således:   
   
2010 85.000 85.000 
2011 100.000 100.000 
2012 175.000 175.000 
2013 30.000 30.000 
2014 0 0 

I alt 390.000 390.000 

   
   
 
 
 
7. Sikkerhedsstillelser 
 
Til sikkerhed for gæld til Spar Nord Bank er der deponeret: 
 Ejerpantebrev på t.DKK 300 med sikkerhed i ejendommen Gl. Landevej 36. 
 
 
 
 
8. Kontraktlige forpligtelser 
 
Fonden har indgået lejeaftale med Naturstyrelsen vedrørende leje af grund med en årlig leje 
på t.DKK 30 (2015-tal). Lejeaftalen er uopsigelig fra Naturstyrelsens side frem til 31.12.38. 
Fonden kan opsige lejeaftalen med 1 års varsel. 
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LEDELSESPÅ TEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for F.f.l. Fodboldklubben.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i regnskabets afsnit
om anvendt regnskabspraksis og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2014.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af foreningens finansielle stilling.

s til generalforsamlingens godkendelse.
\
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORSERKLÆRINGER

Til ledelsen i FFI Fodbold

Vi har revideret årsregnskabet for F.f.1. Fodboldklubben for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. decem-
ber 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet er
udarbejdet af ledelsen på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabsprak-
sis for foreninger som beskrevet side 5.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger, der
anses for et acceptabelt grundlag. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-
nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af ri-
sici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forenin-
gens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis
er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af års-
regnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og
dansk regnskabspraksis for foreninger.

Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at årsregnskabet er
udarbejdet med det særlige formål at opfylde regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter. Som
følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for F.f.l. Fodboldklubben for 2014 er aflagt i overensstemmelse med den regnskabsskik, som
beskrevet nedenfor, og foreningens vedtægter.

Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperio-
den, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede kontingenter er tilstrækkelig.

Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter
Kontingenter og modtagne tilskud vedrørende regnskabsperioden undgår i resultatopgørelsen.

En del af klubbens indtægter fra diverse arrangementer mv. bliver registreret ud fra indbetalinger på en
bankkonto.

Omkostninger
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen

Skat
Sportsforeningen er en ideel forening, der ikke har erhvervsmæssig aktivitet. Sammenholdt med at et
eventuelt overskud anvendes til almennyttige formål i henhold til foreningens vedtægter, ifalder forenin-
gen ikke skattepligt.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke
på fast ejendom i stedet hensættes der til værditab samt udskudt vedligeholdelse. Inventar afskrives på
en vurdering af aktivernes forventede brugstider, der er vurderet til 3-10 år.

Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver måles til oprindelig købspris.

Varebeholdninger
Lager af cafeterievarer er opført til kostpris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab opgjort
på grundlag af en Individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser omfatter værditab samt udskudt vedligeholdelse på ejendommen.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note 2014 2013 2012

Kontingenter ........................................ 668.505 641.660 584.030
Sponsorindtægter ....................... , .......... 235.084 387.174 249.974
Tilskud ............................................... 1 560.087 539.394 406.329
Aktiviteter ........................................... O 25.686 21.761
Cup NO.1 ............................................ 6.597 7.108 -50.258
Støtteforeningen F.f.1. Fodbold ................. 200.000 O 330.412
Erhvervsklubben F.f.1. Fodbold .................. -7.575 34.000 102.965
Øvrige indtægter ................................... O 6.000 3.170
Cafeteriets drift .................................... 2 60.634 21.911 36.961
Årgangskasser ....................................... 3 157.349 134.062 102.827
Årgangskasser ovf. næste år ..................... -157.349 -134.062 -102.827
Renter og kurs reg. aktier ......................... 2.263 5.837 O
Indtægter ........................................... 1.725.595 1.668.770 1.685.344

Lønninger, kørselsgodtgørelse, beklædning ... 336.932 496.590 421.689
Dommerhonorarer .................................. 195.092 182.159 178.654
Kørsel, rejser mv ................................... 438.788 248.426 150.751
Rekvisitter ........................................... 352.630 328.992 757.960
Fortæring ............................................ 18.206 13.436 12.050
Annoncer ............................................. 4.541 2.081 15.016
Kurser ................................................ -11.005 20.330 -20.540
Aktiviteter ........................................... 79.134 O O
Kontingenter ........................................ 19.371 15.558 20.149
Porto og gebyrer .................................... 19.177 21.058 16.550
Kontorholdsudgifter ................................ 7.183 11.623 28.605
Telefon ............................................... 14.541 17.544 28.513
Revision .............................................. 41.716 40.991 38.717
Anden assistance ................................... O 57.868 8.587
Gaver, blomster og præmier ..................... 3.595 3.306 O
Edb-omkostninger .................................. 42.260 20.933 20.771
Maskinvask ........................................... 18.065 3.341 6.303
Mindre anskaffelser ................................ 8.353 16.191 21.174
Diverse ............................................... 829 155 3.681
Hensat/konstateret tab sponsorer .............. O 35.500 O
Afskrivninger ........................................ 37.843 27.575 35.606
Renter og kursreg. Aktier ......................... O O 1.878
Ejendommens drift, Fodboldvej ................. 5 78.416 127.178 -90.532
Udgifter .............................................. 1.705.667 1.690.835 1.655.582

ÅRETS RESULTAT .................................. 19.928 -22.065 29.762



BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note

Ejendom Fodboldvej .
Inventar og driftsmidler............................. 4
Materielle anlægsaktiver ..

Nom. 200, Spar Nord Bank AIS ..
Finansielle anlægsaktiver .

ANLÆGSAKTIVER .

Varelager, cafeteria .
Varebeholdninger .

Tilgode sponsorer .
Andre tilgodehavender .
Forudbetalte omkostninger .
Kontingentrestancer .
Merværdiafgift .
Mellemregning Cup no. 1 ..
Periodeafgræsningsposter .
Tilgodehavender .

Kassebeholdninger .
Indestående i pengeinstitutter .
Likvider .

OMSÆTNINGSAKTIVER .

AKTIVER .

7

2014 2013 2012

2.656.553 2.656.553 2.656.553
57.717 66.772 56.224

2.714.270 2.723.325 2.712.777

11.600 9.840 5.160
11.600 9.840 5.160

2.725.870 2.733.165 2.717.937

1.136 5.428 8.847
1.136 5.428 8.847

16.571 56.338 85.308
3.598 194.491 o

23.112 15.961 14.254
6.070 23.165 10.875

87.329 65.677 222.814
683.530 93.262 170.896

o 50.000 o
820.210 498.894 504.147

2.100 2.100 2.100
71.449 267.309 398.530
73.549 269.409 400.630

894.895 773.731 913.624

3.620.765 3.506.896 3.631.561



BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER

Ved årets begyndelse .
Overført resultat .

EGENKAPITAL .

Hensættelse til værditab samt udskudt
vedligeholdelse på ejendommen .

HENSATTE FORPLIGTELSER .

Frederikshavn Kommune .
Langfristede gældsforpligtelser .

A-skat og arbejdsmarkedsbldrag .
Feriepengeforpligtelse .
Skyldige omkostninger .
Argangskasser .
Periodisering .
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .

Eventualforpllgtelser 6

8

2014 2013 2012

284.662 306.727 276.965
19.928 -22.065 29.762

304.590 284.662 306.727

181.875 131.875 125.000

181.875 131.875 125.000

2.684.375 2.684.375 2.684.375
2.684.375 2.684.375 2.684.375

27.478 25.929 15.364
74.275 92.900 55.100
178.323 153.093 92.168
157.349 134.062 102.827
12.500 O 250.000

449.925 405.984 515.459

3.134.300 3.090.359 3.199.834

3.620.765 3.506.896 3.631.561
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NOTER

2014 2013 2012 Note

Tilskud 1
Aktivitetstilskud ...................................... 311.340 357.350 226.058
Kørselstilskud ......................................... 65.982 65.710 57.136
Trænertilskud ......................................... 182.765 114.334 121.135
Administrationstilskud ............................... O 2.000 2.000

560.087 539.394 406.329

Cafeteriets drift 2
Omsætning ............................................ 216.539 267.570 258.335
Vareforbrug ............................................ 133.300 209.279 189.168

Bruttofortjeneste (38%) (22%) (27%) ........... 83.239 58.291 69.167
Omkostninger ......................................... -22.605 -36.380 -32.206

Årets resultat ......................................... 60.634 21.911 36.961

Årgangskasser 3
Grand Old Boys ....................................... 478 630 -300
STU afdelingen ........................................ 41.805 24.221 71.758
U19-drenge ............................................ 10.736 2.352 O
U17-drenge ............................................ 14.833 7,476 O
U16-drenge ............................................ 22.158 O O
U15-drenge ............................................ 5.721 22.066 2.352
U14-drenge ............................................ 2.529 23.195 7.997
U13-drenge ............................................ 11.042 5,491 2.627
U12-drenge ............................................ 2.539 8.832 2,485
U11-drenge ............................................ O 11.267 1.575
U1O-drenge ............................................ O 1.300 6,400
Micro-afdelingen ...................................... 13.732 3.880 -5.000
Dame-senior ........................................... 4.259 38 O
U19-piger .............................................. 3.618 O O
U18-piger .............................................. O 2.627 6,496
U17-piger .............................................. 8.844 O O
U15-piger .............................................. O 8.967 -49
U14-Piger .............................................. 5.713 O O
U13-piger .............................................. O 1.616 3.534
U12-piger .............................................. 1.916 1.184 O
U11-piger .............................................. O 600 2.952
U10-piger .............................................. 7,426 8.320 O

157.349 134.062 102.827



NOTER

Inventar og driftsmidler
Kostpris 1. januar 2014 .
Tilgang .
Kostpris 31. december 2014 ..

Afskrivninger 1. januar 2014 .
Årets afskrivninger ..
Afskrivninger 31. december 2014 .

Regnskabsmæssig værdi 31. december
2014 ..

Ejendommens drift, Fodboldvej
Tilskud inspektører .
Tilskud lokaler .

Løn inspektører og rengøring .
El .
Vand .
Naturgas .
Vedligeholdelse ..
Rengøring og renovation ..
Forsikringer og vagttjeneste .
Hensættelser til værditab samt udskudt
vedligeholdelse på ejendommen .
Anvendt af hensættelsen til vedligeholdelse ..

Arets nettoomkostninger .

2014 2013

367.830 329.707
28.788 38.123

396.618 367.830

301.058 273.483
37.843 27.575

338.901 301.058

57.717 66.772

267.492 264.480
557.379 433.052
824.871 697.532

436.777 420.724
43.182 70.427
62.408 45.422

193.899 162.637
39.086 51.938
33.502 29.090
44.433 44.472

50.000 O
O O

903.287 824.710

78.416 127.178

Eventualforpligtelser
Foreningen har indgået leasingaftale med en gennemsnitlig årlig ydelse på 41 tkr.

10

2012 Note

4
305.345
24.362

329.707

237.877
35.606

273.483

56.224

5
343.928
521.498
865.426

449.592
44.306
77.935
146.050

3.004
20.875
33.132

O
O

774.894

-90.532

6

Leasingkontrakten har en restløbetid på 49 mdr. med en samlet restleasingydelse på 169 tkr.
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INDLEDNING
I sensommeren 2014 satte Ditstriktsudvalget et 
pilotprojekt med landsbyplaner i gang. Udval-
get ville stå for finansieringen og afholde tre 
borgermøder, hvor man i fællesskab fandt frem 
til en fælles drøm for landsbyens fremtid. Alle 
kommunens landsbyer havde indtil slutningen 
af september mulighed for at ansøge på deres 
landsbys vegne om at være med i pilotprojek-
tet. 

En gruppe borgere i Ålbæk søgte på byens 
vegne om deltagelse i Distriktsudvalgets pilot-
projekt. Gruppen blev stiftet, da Ålbæk Skole 
var lukningstruet. Efter skoledebatten fortsatte 
gruppen med at arbejde med muligheder for 
Ålbæks fremtid. Distriktsudvalgets pilotprojekt 
blev set som en oplagt mulighed for, i samar-
bejde med Ålbæks borgere, at skabe en plan for 
Ålbæks fremtid. 

Drømmen bag Ålbæk Landsbyplan er:  
GENNEM NÆRVÆR OG FÆLLESSKAB BEVARES 
OG UDVIKLES AALBÆKS NATUR-, SUNDHEDS- 
OG KULTURVÆRDIER TIL GLÆDE FOR BORG-
ERE OG GÆSTER.

For at opfylde den drøm indeholder landsbypla-
nen en række projekter, som er blevet udvalgt 
og udarbejdet af borgerne på et af borgermø-
derne.

Initiativgruppen håber, at landsbyplanen kan 
hjælpe med til at gøre Ålbæk endnu mere at-
traktiv at bosætte sig i, og dermed afhjælpe 
tendensen til, at flere huse i Ålbæk kun benyttes 
dele af året. Især vil man gerne tiltrække børne-
familier, og derfor skal der forsat være meget 
fokus på skolen og børnehaven.
Ålbæk har allerede flere fællesaktiviteter, som 
binder byen sammen socialt, men med en 
landsbyplan vil Ålbæk kunne stå endnu stærke-
re i fremtiden.

Julebelysning på Centralvej.
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LANDSBYPLANEN UDARBEJDES

DET FØRSTE MØDE: DRØMME OG STATUS 
Alle drømme og ideer for landsbyen skal på 
bordet, både de store vilde idéer og dem om 
de små ting i hverdagen. 

DET ANDET MØDE: LOKALT POTENTIALE OG 
ALMENE TENDENSER 
En ekstern konsulent holder oplæg om, hvor-
dan byen opfattes, når man kommer udefra. 
Konsulenten vil desuden snakke om generelle 
tendenser i samfundet, og sætte fokus på de 
udfordringer, som landsbyerne står over for. 
Oplægget skal give inspiration  til workshop-
pen og stof til eftertanke. De nye input skal 
hjælpe i processen med at afdække problem-
stillingerne/udfordringerne, se nye mulighe-
der og potentialer i landsbyen og nå frem til 
en fælles drøm for landsbyens fremtid.

DET TREDJE MØDE: DRØM OG HANDLING
På det tredje møde bliver planens endelige 
indhold diskuteret. Den drøm, som blev valgt 
på det andet møde, skal viderebearbejdes og 
finpudses. Herefter skal der være en dialog 
om, hvordan planen skal implementeres i det 
daglige, og hvordan den kan bruges som plan-
lægningsredskab fremadrettet. 

ARBEJDSPROCES
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Arbejdet på et af 
borgermøderne om 
Ålbæk  Landsbyplan 
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LANDSBYPROFIL
LOKAL HERLIGHEDSVÆRDI 
Ålbæk var oprindeligt et fiskerleje, men i 1931 
byggede man en øhavn, hvorfra der siden er 
drevet fiskeri, men nu kun fra små både . Ofte 
kan man være heldig at købe sig en frisk fisk 
med hjem om morgenen. 

Havnen har været udvidet flere gange, senest i 
2013 for at skabe plads til de mange både, der 
tidligere har stået på venteliste til en bådplads. 

Skibsværftet og det autentiske miljø tiltrækker 
året rundt mange mennesker, som kan opleve 

bådebyggeri efter gamle håndværksmæssige 
traditioner. 
Havnen er omgivet af flot hvid strand med klit-
ter og børnevenligt vand, som strækker sig helt 
til Skagen og besøges af mange. Stranden er en 
af Danmarks bedste badestrande.

Midt i byen ligger det over 200 år gamle bin-
dingsværkshus Simons Raaling, som siden 1992 
er drevet som egns- og lokalhistorisk museum. 
Frivillige driver stedet, som er samlingssted for 
byens borgere og turister, der her kan mødes til 
arrangementer som markeder og høstfester 
m.m. 

Ålbæk ligger i bunden 
af Ålbæk bugt, midt 
mellem Skagen og Fre-
derikshavn. Mod vest er 
der ikke langt til Kande-
stederne og Skiveren. 
Her er der mulighed for 
at bade i Vesterhavet. 

Ålbæk Klitplantage på 
736 ha, som ligger vest 
for byen, blev plantet 
for 100 år siden. Her er 
der mulighed for van-
dre-og rideture, og der 

kan opleves naturfænomener som stensletter 
(gammel havbund). 

Nord for Ålbæk ligger 
Bunken Klitplanta-
ge, hvor man kan 
se et  gammelt 
tysk spærrebat-
teri fra 2. Ver-
denskrig. Om 
sommeren er 
der guidede ture 
ud til batteriet. Tu-
rene er godt besøgt, 
også af tyske turister, der 
er interesserede i, hvordan krigen udspillede sig 
i Danmark.

Nord for klitplantagen finder man endnu en 
stenslette i nærheden af Råbjerg Kirke. Kirken 
blev opført i 1220-1300 og er bygget i munke-
sten. På Råbjerg Kirkegård ligger mange perso-
ner, som har haft stor betydning for området, 
begravet.

Nord for Råbjerg kirke og ikke langt fra stenslet-
ten, i et uvejsomt og fredet terræn, ligger Euro-
pas største vandreklit, Råbjerg Mile, der besøges 
af mange mennesker året rundt. Klitten flytter 
sig til stadighed mod øst.

Museet Simon Raalings hus
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Længere mod vest finder man Danmarks nord-
ligste herregård, Gårdbogård. Navnet kendes 
tilbage til 1335, men sandflugten ødelagde den 
oprindelige bygning i 1500-tallet. Den nuvæ-
rende fredede herregård blev opført i 1896 på 
de arealer, der fremkom ,da man fik Gårdbosø 
udtørret. Søen var tidligere Vendsyssels største 
sø. Nu er området opdyrket.

Bent Hallers roman ”Digterpjalten” omhandler 
perioden, før søen blev tørlagt. Her kan man 
læse historien om Danmarks lærdeste bonde 
A.P. Gaardboe. I 2006 blev der i Ålbæk by rejst en 
mindesten for A.P. Gaardboe.

Lige syd for Ålbæk ligger Farm Fun med lege-
plads, aktiviteter for store og små og ikke mindst 
dyr, som kan kæles og klappes.

Nogle få kilometer vest for Ålbæk ligger Ørnere-
servatet. Her kan man se opvisninger med bl.a. 
ørne og falke, der i samarbejde med Ørnereser-
vatets falkonerer viser eksempler på deres jagt-
instinkt og flyvefærdighed.

Området omkring Ålbæk er præget af mange 
fritidshuse beliggende ved skov og strand. 
Ejerne af fritidshusene bor der tit i lange perio-
der. Desuden er der fire store campingpladser 
og et feriecenter/hotel i kort afstand til byen.

Aalbæk Gl.kro, som ligger midt i byen, bidrager 
væsentligt til bymiljøet. Mange overnatter i for-
bindelse med brug af golfbanen Hvide Klit nord 
for byen. 

Der er i Ålbæk-området ikke under 450.000 
overnatninger om året af turister, under den 
ene eller anden form for turistvirksomhed.
Dette er stærkt medvirkende til at give byen liv 
året rundt og stærkt medvirkende til, at man har 
et forretningsliv, som byens størrelse ellers ikke 
ville berettige til.

Alle disse aktiviteter danner basis for, at en så 
lille by som Ålbæk kan have et rigt handelsliv 
med handlende i mange forskellige brancher 
og dertil også lokale service tilbud i form af tu-
ristkontor og sundhedshus med tandlæge, 
læge og psykolog.

På området ved Aalbæk Skole ligger den oprin-
delige skolebygning, som tidligere har været 
brugt som inspektørbolig, og nu er kultur- og 
medborgerhus. Huset kan anvendes for be-
skedne midler, og det giver mulighed for et rigt 
foreningsliv i byen. Den lokale revy, som har 
eksisteret i mere end 30 år bruger huset. Lokal-
historisk forening har også sit arkiv her.

Kulturhuset rummer mange aktiviteter. Højsko-
leaftener er et arrangement, der nu kører på 
fjerde år. Der er bridgeklub, udstillinger, familie-
dag med aktiviteter for alle aldre i den store 
have, egnsdage, og forskellige motionsklubber. 
Det er det lokale valgsted til diverse valg, og 
skolen holder eksamener her. Foreninger uden 
fysisk tilholdssted kan også leje huset. Huset og 
den store have passes af frivillige året rundt.
 
I kraft af de aktive foreninger afholdes i løbet af 
året arrangementer som Sct. Hans, Jazz på hav-
nen, byfesten Sommerstart, julemarked, gratis 
sildebord i hele juli måned samt et stort FDF 
loppemarked.

REGIONAL BELIGGENHED 
Hovedvejen mellem Skagen og Frederikshavn 
går midt gennem Ålbæk. Trafikken bremses 
af en rundkørsel, som sammen med de flotte 
skulpturer er med til, at man stopper op, og 
bliver opmærksom på byen. Der er ca. 25 km til 
motorvejstilkørslerne til henholdsvis Frede-
rikshavn og Hjørring. Byen er stoppested for 
togbanen mellem Skagen og Frederikshavn, 
hvorfra der er 20 afgange dagligt i hver retning.

Der er registreret 196 aktive virksomheder, 
hvoraf Launis og Nielsen fiskeindustri er de ab-
solut største med flere hundrede ansatte. 
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REJSETID
Ålbæk er beliggende ude ved kysten midt mel-
lem Skagen og Frederikshavn, som er to af de 
store nordjyske havnebyer. 

Kortet til højre illustrerer den tid, det tager at 
komme fra Ålbæk til henholdsvis Skagen, Fre-
derikshavn, Sæby og Hjørring i bil.
Hovedvej 40 mellem Skagen og Frederikshavn 
går gennem byen. Derfor kommer langt de 
fleste af dem, der skal til og fra Skagen, gen-
nem Ålbæk.
Skagen og Frederikshavn er de nærmeste stør-
re byer, men heller ikke til Hjørring og Sæby er 
rejsetiden lang. Til Sæby er der hovedvej, stort 
set hele vejen. Til Hjørring er det muligt at køre 
vestpå mod Hirtshals, som også er en stor 
nordjysk havneby, og tage motorvej E39 mod 
syd til Hjørring. Fra Hirtshals er der færgeaf-
gange til Kristiansand, Larvik, Langesund og 
Stavanger. Fra Frederikshavn er der færgefor-
bindelse til Oslo og Göteborg.

Det er også muligt at sejle privat til Ålbæk, og 
lægge til i Ålbæk Havn, hvor der både er toilet- 
og badefaciliteter for de tilrejsende. Desuden 
er der et lækkert grillområde med borde og 
bænke.
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LOKAL INFRA-
STRUKTUR 
Ålbæk by er belig-
gende på hovedvejen 
mellem Skagen og 

Frederikshavn.
Fordelene ved dette er 

bl.a., at det giver hurtig 
adgang til hovedfærdselsårer. 

For erhvervslivet har det betydning, 
at mange potentielle kunder kører gennem 
Ålbæk, bl.a. pendlere mellem Skagen og Frede-
rikshavn. Faktisk er der en del, der stopper op 
og foretager deres indkøb i byens dagligvare-
butikker. Mange turister, som er på ferie i Nord-
jylland, skal en tur til Skagen som led i deres 
ferie. Dette giver en afledt turisme i Ålbæk. 

Ulemperne ved hovedvejen er bl.a., at den deler 
Ålbæk by i to bydele, én bydel øst for hovedve-
jen og én vest for hovedvejen. Især om som-
meren, hvor der er meget trafik, kan det næsten 
være umuligt at krydse hovedvejen, bortset fra 
ved rundkørslen, hvor der er fodgængerfelter. 
Hovedvejen er derfor en stor udfordring for 
især de mindre skolebørn. Skolepatruljer af-
hjælper i et vist omfang problemet. 

Foruden hovedvejen er der andre primærveje. 
Sdr. Havnevej er adgangsvejen til havnen. Den 

er ret befærdet store dele af året, og derfor er 
der lavet fartdæmpende foranstaltninger. Gård-
bovej er indkørslen til byen fra vest. Møldamvej 
er adgangsvejen til bl.a. de store sommerhus-
områder i Lodskovvad og Skiveren. Møldamvej 
er også vejen til Ålbæk Kultur- og fritidscenter 
samt byens Kulturhus. 

Gennem Ålbæk er der på hovedvejen afmærket 
plads til cyklister. Ellers er der ikke cykelstier i 
Ålbæk byområde. Der er ikke, hverken i den 
centrale del af Ålbæk eller i parcelhuskvarterer, 
lavet et decideret gangstisystem. 

Den kollektive togtrafik betjenes af Nordjyske 
Jernbaner. Der er dagligt 20 afgange til hhv. 
Skagen og Frederikshavn. I dagtimerne er der 

ca. timedrift – om aftenen ca. hver 2. time. I 
weekenden er der 12-14 afgange. 

Nordjyske jernbaner betjener, udover ”alminde-
lige” passagerer, det store antal unge menne-
sker, der dagligt skal til Frederikshavn til videre-
gående uddannelse. NT s køreplaner passer til 
de tog og busser, som kører til Hjørring og Ål-
borg og videre ud i verden. 

Gennem Ålbæk Bugt Antenneforening udbydes 
der udover TV via fællesantenneanlæg mulig-
hed for adgang til internet med forskellige ha-
stigheder – fra 2 MB til 115 MB download.
 
Der er ikke etableret fjernvarmeanlæg i Ålbæk. 
Hovedparten af opvarmningen sker via egne 

Skagenstoget ruller ind til Ålbæk Station
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naturgas- eller oliefyr. Vandforsyning sker via 
Ålbæk Vandværk, der er et mindre privat vand-
værk, og elforsyning sker via EnergiNord. Spil-
devandsafledning sker via Forsyningen i Frede-
rikshavn. 

FÆLLESKABETS RESSOURCER 
Det aktive idrætsliv med fodbold, gymnastik, 
håndbold, sejlsport, badminton, squaredans, 
skydning, m.fl.,  tiltrækker også udenlandske 
idrætsudøvere, som kommer til byen til træ-
ningslejre. 

Idrætsforeningen holder hver uge i vinterhalv-
året banko på skolen og står for Ålbækløbet 
hvert år i september. Foruden idrætsforeningen 
har byens antenneforening, borgerforening, og 
handels- og håndværkerforening mange med-
lemmer. Pensionistforeningen er god til at støtte 
op om gamle som nye arrangementer med 
mange frivillige, der giver et nap med. 

Seks lørdage i sommerhalvåret er der gratis sil-
debord i Ålbæk. Den begivenhed er optaget i 
Dansk Turistråds liste over nationale begivenhe-
der. 
 
Det sidste store borgermøde i byen var i forbin-
delse med skolestrukturdebatten. 600 menne-

sker mødte op for at støtte op om bevarelse af 
byens skole. 

”Sommerstart” er også en stor begivenhed i Ål-
bæk. Den foregår den første søndag i skolernes 
sommerferie. Ved denne begivenhed er der 
stort kræmmermarked, to scener med musik og 
meget mere. På denne dag kommer der  mel-
lem 10.000 og 15.000 gæster til Ålbæk.
På initiativ af Borger- og Handels- & Håndvær-
kerforeningen er byens hjemmeside www.Ål-
bæk.dk blevet etableret for år tilbage. 

Til kommunens Hold Byen Ren projekt i 2014 
mødte 30 mennesker op og fyldte 26 sække 
med affald fra hele byen.

BORGERNES INDIVIDUELLE 
RESSOURCER 
Selv om der er et stort antal mindre virksom-
heder og en enkelt stor virksomhed i Ålbæk 
pendler en stor del af de arbejdsaktive til job 
i primært Skagen, Frederikshavn og Hjørring. 
Derfor er Ålbæks centrale geografiske placering 
ikke uvæsentlig i forbindelse med bosætning. 

Ålbæk er præget af et rigt foreningsliv. Det 
gælder flere spejderkorps og FDF, div. idrætsfor-
eninger med et bredt tilbud af idrætsgrene, en 
aktiv Handels- og håndværkerforening samt 
Borgerforening. 
Den nystiftede gruppe, Initiativgruppen Ålbæk, 
der som sit overordnede mål har at støtte og 
bevare Ålbæk Skole. Ålbæk Borgerforening har i 
mange år været primus motor ifm. drift af Ål-
bæk Børnehave. 

Nogle af idrætsfaciliteterne i Ålbæk
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Overordnet har borgene i Ålbæk den holdning, 
at ingen kommer og løser problemer og udfor-
dringer for dem. Det er der kun dem selv til. 

For fire år siden blev der stiftet en turistforening, 
der i turistsæsonen driver Ålbæk Turistinfo. 
Denne drives udelukkende af frivillige, ulønne-
de folk fra byen. 
I årets løb arrangeres der et stort antal aktivite-
ter. Et af de seneste tiltag er en Familiedag, der 
arrangeres i samarbejde med Kulturhuset. Det 
overordnede formål med arrangementet er at 
vise, at Ålbæk er et godt sted af bo for børnefa-
milier.

SERVICETILBUD 
I forbindelse med skolen, der har et spor fra 0. 
til og med 9. klasse, ligger byens idrætshal, som 
udover idrætsaktiviteter også bruges til messer, 
borgermøder og koncerter. I byen er der også 
en børnehave, kommunale dagplejemødre og 
en ungdomsklub. 

Byens store udbud af butikker og serviceydelser 
gør det attraktivt for alle generationer at bo i 
byen. Leve- Bomiljø i Ålbæk gør det muligt, 
også i livets sidste år, at kunne bo i det kendte 
miljø og få pleje i trygge rammer.

En lokal brandstation under Falck er en yderli-
gere tryghed for borgerne. De frivillige brand-
mænd har i flere år haft den korteste respons 
tid, og kommer således ofte først til skadesste-
det. 

BYGNINGER OG DET FÆLLES 
BYRUM 
Grundet det lave antal huse, der sælges under 
postnr. 9982 er det ikke muligt på Realkredi-
trådets hjemmeside at se, hvilken prisudvik-
ling, der har været på solgte parcelhuse mm. i 
Ålbæk. 
Tager man i stedet udgangspunkt i hele Frede-
rikshavn Kommune, har der fra 1. kvt. 2012 til 1. 
kvt. 2014 været et prisfald pr. m2 på ca. 5,2 %. 
Dette er sikkert også dækkende for Ålbæk. 

Iflg. samme hjemmeside er der i 1.kvt. 2014 48 
ejerboliger til salg. Ved en søgning i sommeren 
2014, hos en ejendomsmægler, var tallet for 
ejerboliger til salg 53. I 2013 er der totalt solgt 
12 ejendomme i området med postnummer 
9982, så den gennemsnitlige liggetid er rent 
matematisk temmelig lang. 

Generelt er vedligeholdelsesstandarden på 
bygningsmassen i Ålbæk god. Der vil altid være 
enkelte undtagelser, men generelt er Ålbæk 
ikke, som mange andre landsbyer, præget af et 

større antal byg-
ninger, der står 
tomme, og 
som trænger 
til vedligehol-
delse eller må-
ske nedrivning. 
Der er forholdsvis 
få fællesarealer i Ål-
bæk. Arealet omkring 
Simons Raaling samt Kulturhusets have, rum-
mer mange værdier, men er nok ikke særlig an-
vendt af byens borgere. Det lille torveareal 
overfor Aalbæk Gl. Kro med borde og bænke er 
om sommeren meget anvendt af cykelturister. 
Borgerforeningen og havnen har i fællesskab 
anlagt en meget benyttet legeplads ved P-
pladsen på havnen. 

Det offentlige toilet på Stationsvej har i flere år 
været voldsomt forsømt. Et antal frivillige i sam-
arbejde med Aalbæk Handels- og håndværker-
forening har i 2014 fundet en midlertidig løs-
ning, så der stadig er et bynært offentligt toilet 
til byens mange turister. 

Borgerne i Ålbæk tror på en lys fremtid for Ål-
bæk by, ikke mindst i kraft af det gode samar-
bejde på tværs af handels- og foreningslivet 
med respekt for hinandens specialer.
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Regional beliggen-
hed: 
Ålbæk ligger på vej til 
Skagen når man kører ad 
hovedvejen fra Frede-
rikshavn
- Ålbæk, døren til Ska-
gen.

Jernbanestation i Ålbæk 
på banestrækningen 
mellem Frederikshavn 
og Skagen.
 
Ålbæk ligger i nærheden 
af tre store havnebyer: 
Skagen, Hirtshals og 
Frederikshavn.

Ålbæk ligger midt mel-
lem Frederikshavn og 
Skagen, og med 45min 
kørsel til Hjørring.

Lokal herligheds-
værdi:
Havnen og det lokale 
skibsværft

Landskabet og naturen 
omkring Ålbæk, herun-
der Råbjerg Mile

Cykel- vandre - og ridesti 
i området

En af Danmarks bedste 
badestrande

Kulturel arkitektur:
Råbjerg Kirke
Gårdbogård
Det 200 år gamle bin-
dingsværkshus Simons 
Raaling der drives som 
egns-og lokalhistorisk 
museum inde i Ålbæk by

Lokal infrastruktur:

Adgangsvej til havnen

Cykelsti ad hovedvej 
gennem byen, ikke på 
de mindre veje

Jernbanestation

Internet med forskellige 
hastigheder – fra 2 MB 
til 115 MB download. 

Ikke tilkoblet jernvarme-
anlæg

Hovedparten af op-
varmningen sker via  na-
turgas- eller olifyr

Ålbæk Vandværk

Fællesskabets res-
sourcer:
Aktivt idrætsliv

Aktiv pensionistforening

På initiativ af Borger-og 
Handels-og håndvær-
kerforeningen er byens 
hjemmeside www. Ål-
bæk.dk blevet etableret 

Kulturhuset

Borgernes individu-
elle ressourcer:
Overordnet har man den 
holdning, at ingen kom-
mer og løser problemer 
og udfordringer for os. 
Det er der kun os selv til. 

For fire år siden blev der 
stiftet en turistforening, 
der i turistsæsonen dri-
ver Ålbæk Turistinfo. 
Denne drives udeluk-
kende af frivillige, uløn-
nede folk fra byen samt 
uden offentlig økono-
misk støtte. 

Servicetilbud:

Skole fra 0. til 9. klasse
Dagligvarebutikker 
Posthus 
Bandstation
Ålbæk Kirke
Golfbane
Ørnereservatet 
FarmFun
Ølhuset
Idrætshal
Det tyske spærrebatteri

To pengeinstituter
Børnehave
Lægehus
Psykolog
Tandlægeklinik
Specialbutikker
Rideklub
Spejder og FDF
Idrætsklubber
Bundgarnshuset
Aalbæk Sjøw - revy
Psykolog

Bygninger og det 
fælles byrum:
53 boliger til salg sep-
tember 2014

God vedligeholdeleses-
stand på boliger

Få fællesarealer

Legeplads

Offentlig toilet ved stati-
onen

LANDSBYPROFIL - KORT OPSUMMERET 
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INDBYGGERTAL
I den nedenstående tabel over antallet af ind-
byggere i Ålbæk, er det muligt at se fordelingen 
af indbyggere inden for forskellige aldersgrup-
per: 

-Aldergruppen på 0-5 år, som ikke er skolesø-
gende endnu
-Skolesøgende børn i alderen 6-16 år
-Unge i alderen 17-24 år, som enten er i gang 
med en videregående uddannelse, eller er i
arbejde
-De 25-59 årige, hvor flest sandsynligvis er i ar-
bejde, og har børn at forsørge

-Aldersgruppen fra 60 og op, som er på vej ud af 
arbejdsmarkedet.

Inden for næsten alle aldersgrupper er der sket 
et fald inden for de sidste fem år. De to grupper, 
som skiller sig ud, er de 17-24 årige og 60+, hvor 
der har været en stigning i antallet af indbyg-
gere. Præcis, hvad der har forårsaget stigningen 
i gruppen for de 17-24 årige, er uvist, men stig-
ningen inden for aldersgruppen 60+ er naturlig 
på grund af reel længere levetid. 
Ud fra tallene i tabellen er der ikke noget, der 
tyder på, at denne aldersgruppe vil forlade Ål-
bæk. De fleste inden for denne aldersgruppe 

stammer sandsynligvis fra Ålbæk og omegn, og 
har boet der hele deres liv, og vil sandsynligvis 
gerne blive ved med at bo der.

Indbyggertal 2009 2014 Afvigelse 2009-2014 Afvigelse i %

0 - 5 år 79 69 -10 -12,6 %

6 - 16 år 179 156 -23 -12,8 %

17 - 24 år 73 89 16 21,9 %

25 - 59 år 698 6 12 -86 -12,3 %

60 + år 532 566 34 6,4

I alt: 1561 1492 -69 -6,4 %
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PERSONER PR. ADRESSE 
Udviklingen på antallet af personer, som bor 
på samme adresse fra 2009 til 2013, er skrevet 
i denne tabel. Hvis der på den samme adresse 
bor flere familier, eller der er flere lejligheder, 
vil antallet af beboere i de forskellige lejlighe-
der blive slået sammen i tabellen. Tallene viser, 
hvor mange adresser i Ålbæk, der er beboet af 
en eller flere personer.

I Ålbæk er der dog ikke så mange etagebyg-
gerier med mange lejligheder på samme 
adresse. Derfor er det sandsynligt, at de fleste 
af de adresser, hvor der bor tre, fire eller fem, er 
beboet af en enkelt børnefamilie. 
Der er kommet en enkelt adresse mere med 
fem personer på, men ellers har der været et 
relativt stort fald i antallet af adresser med fire 
personer. Dette kan tyde på, at antallet af bør-
nefamilier i Ålbæk er faldende.

Personer pr. 
adresse

1 2 3 4 5 6 7 I alt:

2009 306 305 76 78 23 3 1 792

2013 290 313 74 59 24 3 1 764

Afvigelse: -16 8 -2 -19 1 0 0 -28

Fotograf: Frank Rimmer
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Skydebanen

Skovsøen
og 

hundeskov

RIdeskolen

Golf

Bibliioteket

Tankstation

Restaurant

Havnen og stranden

Plantagen

Genbrugspladsen

BORGERNES FÆRDEN I ÅLBÆK 
På det første møde om landsbyplanen i Ålbæk 
fik de fremmødte en opgave, som skulle vise, 
hvilke steder i Ålbæk de lokale bruger mest. 
Der, hvor de fremmødte havde gjort ophold 
inden for de sidste 14 dage, skulle de sætte 
kryds. 

Ophold blev i denne opgave defineret som et 
sted, hvor de havde haft et ærinde, både i form 
af en pligt eller i form af fornøjelse. Det kunne 
for eksempel være at lufte hund, hente børn, gå 
til fritidsinteresser, gå en tur, handle ind, osv. 
Det eneste sted, de ikke skulle sætte kryds, var 
ved deres eget hjem. 

Kortet til venstre viser hvilke områder, der blev 
sat flest krydser ved. Jo tykkere cirklen er, jo flere 
har opholdt sig i det område. Cirklens omkreds 
at uden betydning, den angiver blot området 
som opholdene er sket i.

Det mest besøgte område er midtbyen. Her er 
der mulighed for at gøre de daglige indkøb, og 
snuse lidt rundt i butikkerne på Centralvej.
Efter midtbyen er stranden og havnen mest 
besøgt. Mange lokale har en båd liggende i 
havnen, men også mange andre finder vej der-
til. Stranden bliver også flittigt brugt af de lokale. 

Fra flere veje inde fra byen er der adgang ud til 
kysten. 
Skolen følger efter som det tredje mest brugte 
område i Ålbæk. Det kan dog også være, at 
mange af mødedeltagerne satte kryds ved sko-
len, netop fordi mødet blev afholdt på Ålbæk 
Skole. Kulturhuset i Ålbæk, som ligger ved sko-
len, er også med til at trække borgere til det 
område.

Andre områder i Ålbæk, som lokalbefolkningen 
jævnligt bruger, er genbrugsstationen, Ålbæk 
Kirke, tankstationen, togstationen, industriom-
råderne nord for byen, biblioteket, hundesko-
ven og skovsøen nordvest for byen, og planta-
gen syd for byen. 

Mange af de nævnte steder har en praktisk 
funktion, men de fleste kan også bruges for 
fornøjelsens skyld, for eksempel biblioteket, Ål-
bæk Kirke, hundeskoven og Kulturhuset ved 
skolen. Her ud fra er det synligt at Ålbæks bor-
gere bruger deres by ganske flittigt.
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For at få en professionel vurdering af Ålbæks 
potentialer blev Robert Mogensen, arkitekt hos 
COWI, indbudt i arbejdet med landsbyplanen. 
Han har bidraget med et professionelt syn på 
Ålbæk, men kan som udenforstående også se 
andre sider af byen.

Robert Mogensen er uddannet arkitekt med af-
gang fra Århusskolen i 1973, og har derefter 
været ansat på bygningstegnestuer flere steder 
i Danmark. Han arbejder på nuværende tids-
punkt i afdelingerne for byplan og byfornyelse i 
både Herning og Thisted kommune, samt som 
konsulent inden for arkitektfaget. Ud over det, 
arbejder han selvstændigt som freelancer.

Roberts spidskompetence er sammenhængen 
mellem landskab, kulturhistorie og arkitektur.

GENERELT FOR LANDSBYER
Historien bag de danske landsbyer rækker 
langt tilbage. Der, hvor historien for alvor 
begynder at have indvirkning på situationen 
for landsbyerne anno 2014, er i 1864.

1864: På dette tidspunkt er købstæderne 
de store byer i Danmark. Købstæderne er 
handelsbyerne, hvor der bliver handlet med 
landbrugsvarer og råmaterialer. Købstæderne 

ligger ofte nær havet for at kunne benytte 
vandet som handelsvej. Omkring købstæ-
derne ligger de større landsbyer, som forsyner 
markedet i købstaden med råvarer. Til gengæld 
kan de forhandle sig til alt andet, de behøver i 
dagligdagen.
På dette tidspunkt begynder industrialiseringen 
også at tage fart, men landbruget er stadig ho-
vederhverv.

1914: Første Verdenskrig kaster Europa ud i et 
magtmæssigt kaos. Flere store verdensriger fal-
der fra hinanden, og nye magtstrukturer opstår.
På dette tidspunkt er folk i Danmark begyndt at 
flytte fra landet og ind til byerne. Der er dog 
stadig en god balance mellem land og by. Køb-
stæderne og de omkringliggende landsbyer 
samarbejder stadig.

1964: Efter Anden Verdenskrig kommer der et 
økonomisk opsving. På dette tidspunkt vokser 
de fire største danske byer sig endnu større. 
Landsbyerne bliver derimod mindre, da flere og 
flere flytter fra landet til byerne. 

2014: I dag er der få, som beskæftiger sig med 
landbrug i forhold til for 150 år siden. Byerne har 
vokset sig store, men deres vækst er stoppet for 
nu. Landsbyerne er ikke blevet større, men de 
funktioner, som førhen lå i landsbyerne forsvin-

der efterhånden: Skolen, erhverv, forretninger 
og andre servicetilbud. 

Det er ikke alle ste-
der i landet, hvor 
situationen for 
landområderne 
og landsbyerne 
er lige vanske-
lig. Fra Skagen 
og ned langs Vest-
kysten, på Lange-
land og henover den 
sydlige del af Sjælland, Lol-
land og Falster er der et langstrakt 
område, som er blevet benævnt som Den Rådne 
Banan. Det er de områder i Danmark, hvor livet 
på landet er værst ramt.

POTENTIALER I ÅLBÆK
Udefra set er Ålbæk fyldt med liv. Der er et godt 
foreningsliv, en havn med plads til de lokale 
fiskere, fritidsfiskere og turister samt store 
attraktive naturområder, som omkranser byen

For at kunne udnytte potentialerne i Ålbæk er 
ildsjælene uundværlige. Som i så mange andre 
småbyer bliver Ålbæk drevet frem af byens 
borgere, og deres drøm for byen. Her er det en 

POTENTIALER OG UDFORDRINGER

Fotograf: 
Frank Rimmer
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fordel at tænke på den lange bane for at skabe 
sammenhæng mellem de mange små projekter 
rundt om i byen. Der bliver nødt til at være en 
vision eller drøm for et større mål, som byen 
og dens borgere i fællesskab kan arbejde hen 
imod. 

For at finde frem til, hvad den store drøm for 
Ålbæk skal være, kan der med fordel tages afsæt 
i stedets potentialer:

DE STEDBUNDNE POTENTIALER: 
DET DER KUN ER HER OG IKKE KAN FLYTTES
Selvom husene måske er bygget på samme 
måde i Ålbæk, Årslev og Ålborg, er der noget 
som kun kan findes i Ålbæk, for eksempel den 
specielle natur og byens tilknytning til havet. 
Jernbanestationene er også noget som adskil-
der Ålbæk fra mange andre småbyer i Danmark.
For at finde det stedbundne potentiale er 
det nødvendigt at se bort fra det Ålbæk har 
til fældes med alle andre småbyer og finde 
det som kun kan findes i Ålbæk. Stedbundne 
potentialer  skal bruges eller brandes før de 
bliver noget værd; en vidunderlig natur er kun 
et trækplaster hvis den er tilgængelig og folk 
ved at den findes og hvor den er.

DE STEDFASTE POTENTIALER: 
DET DER KUN ER HER, MEN GODT KAN 
FLYTTES
Potentialer som er stedfaste, er tilknyttet 
området, men ligger ikke som de stedbundne 
potentialer fast. Typist er der tale om ildsjæle 
og virksomheder i området. De påvirker deres 
omgivelser og giver værdi til livet i området, 
men de er ikke bundet til stedet og kan flytte 
væk. Derudover er lokale skikke og traditio-
ner også en af de stedfaste potentialer. Det er 
måske ikke sandsynligt at traditionerne flytter 
til et andet område, men der er en risiko for at 
de glemmes eller forsvinder helt.

DE STEDLØSE POTENTIALER: 
DET DER ER ALLE STEDER, OGSÅ HER
Muligheden for at tilgå internet, at der er 
forbindelse på mobiltelefonen, der er et godt 
vejnet og mulighed for kollektiv trafik er nogle 
af de elementer som går ind under de stedløse 
potentialer. Muligheden for at kunne tilgå 
resten af verdenen, både fysisk og elektronisk, 
er meget vigtig for byer som Ålbæk. Denne 
mulighed er nødvendig for at kunne tiltrække 
tilflyttere og arbejdspladser til området, men 
sørger også for at området er tilgængeligt for 
turister.

HVAD ROBERT MOGENSEN FORESLOG 
ÅLBÆK:
• Skab orientering i byen ved at plante træer langs 
hovedgaden og ad Centralvej

• Marker centrum ved rundkørslen

• Plant skov rundt om byen for at skærme 

• Forsæt med at bruge og vedligeholde havnen

• Plej de lokale ildsjæle

• Der er meget forskellige huse i Ålbæk, skab 
orden i andre sammenhænge ved at belægning, 
bænke, skraldespande mm. er i samme design 
igennem hele byen
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SYNLIGGØR 
NATUREN

Natur med 
mangfoldighed

Ålbæks drøm:

AKTIVT 
HANDELSMILJØ SOM 

ER EN DEL AF 
LOKALSAMFUNDET

Turisme pga. 
naturen omkring 

Ålbæk

Tiltrække de rige 
pensionister 
som er aktive

Gennem nærvær og fællesskab 
bevares og udvikles 

Ålbæks natur-, sundheds- og kulturværdier 
til glæde for borgere og gæster.

Autentiske 
Ålbæk

Kultur: 
Menneskers møde 

med naturen

Nærvær i 
fællesskabet

Fokusere på det 
specielle i Ålbæk

Godt ungeliv i 
Ålbæk

DRØMMEN
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NÆRVÆR OG FÆLLESSKAB:
- Er af afgørende betydning for oplevelsen af at 
trives og ”høre til”.
- Er af stor betydning for, at man ønsker at 
bosætte sig i byen og bliver boende
- Er af afgørende betydning for, at byen både 
bevares og udvikles – at gode initiativer og 
ideer kan gennemføres.
- Er af afgørende betydning for at Ålbæk beva-
res og udvikles som en landsby, der også i 2030 
og i tiden herefter er autentisk. 

Der er tale om en by, som fungerer året rundt, 
som er rammen om et inspirerende og vel-
fungerende hverdagsliv for borgerne i byen 
og derfor en autentisk og inspirerende by for 
gæster at komme til og eventuelt bosætte sig 
mere eller mindre fast. Præges byen kun af 
tilbud til turister, er risikoen, at det autentiske 
forsvinder, og at byen bliver en kulisse. 

BEVARES OG UDVIKLES:
- Skal de værdier, der kendetegner og gør 
Ålbæk speciel.
- Skal de værdier, som gør Ålbæk til en velfun-
gerende ramme om borgernes dagligdagsliv.
- Skal de værdier, der findes i fællesskab, og 
som er til glæde for både borgere og gæster.
- Skal byens størrelse – den må gerne blive 

større i forhold til indbyggertal, men ikke på 
bekostning af nærvær og fællesskab
- Skal bevarelsen af Ålbæk, så byen bevares som 
en autentisk landsby, som løbende udvikler sig 
uden hverken at gå i stå eller blive en kulisse for 
turister.

NATUR-, SUNDHEDS- OG 
KULTURVÆRDIER:
Dækker alt fra hav og plantage over lægehus 
og motionsmuligheder til skole/daginstitution 
og underholdning.

BORGERE OG GÆSTER:
- Er alle, der bor fast i og omkring Ålbæk.
- Er alle, der fast kommer i og vender tilbage til 
Ålbæk -  i sommerhuse, på campingpladser og 
i både.
- Er alle, der kommer på besøg i byen, kører 
igennem den eller kommer som ferieturister.

Fotograf: Frank Rimmer

Fotograf: Frank Rimmer
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HANDLINGSKATALOG

BOLIGER

PROJEKTTITEL: BOLIGER 

FREMGANG:
Skabe et attraktivt bomiljø, målrettet unge 
familier

For at opfylde dømmen har borgerne i Ålbæk plan-
lagt en række projekter. 

Projekterne er opdelt i kategorierne:

Boliger
Hverdagsliv for alle aldre
Fælles byrum
Erhvervsliv
Aktiviteter for borgere og gæster
Servicetilbud
Natur
Foreningsliv
Infrastruktur
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HVERDAGSLIV FOR ALLE ALDRE

PROJEKTTITEL: LYSETS LANDSBY
Tilknytning til drøm: Kendt på reklamer 
Udføres af: Handelsstandsforeningen

FREMGANG:
Årlig lysfestival
Zoneterapi i form af lys
Wellness

PROJEKTTITEL: AALBÆK – DEN DANSKE 
RIVIERA 
Udføres af: Frivillige og ildsjæle

FREMGANG:
- Tiltrække aldersgruppen 50+ og derover
- Alt hvad de bryder sig om: Ude og inde
- til de af os som smutter på plejehjem – skal 
der være et
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FÆLLLES BYRUM

PROJEKTTITEL: FÆLLES BYRUM
Tilknytning til drøm: 
Udføres af: Lokale ildsjæle 

FREMGANG:
- Offentligt toilet, gøres i stand, forskønnes, 
skilte til WC
- Ensartet udsmykning- bænke og skralde-
spande (evt. dekoreret med fiskegarn)
- Byport i begge retninger med flag og 
beplantning (evt. lille jolle med beplantning)
- Markedsplads ved Brugsen med mange 
boder! Eks. varme, ferske, røget fisk
- Folkelig, frivillig indslag af lokale eks. musik-
grupper, dans, tryllekunst, gerne ved markeds-
pladsen
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ERHVERVSLIV

PROJEKTTITEL: ERHVERV
Tilknytning til drøm: Arbejdspladser/børne-
skole
Udføres af: En fond

FREMGANG:
- Sundhedshøjskole
- Efterskole
- Vandrehjem
- Naturskole
- Idrætshøjskole/golfskole

PROJEKTTITEL: HAVNEN 
Tilknytning til drøm: Udvikle natur, sundhed og 
kultur, byens identitet, 
Udføres af: Erhvervslivet, Havneforeningen, 
frivillige

FREMGANG:
Havnen skal bygges større uden om den eksi-
sterende havn. På den måde kan der blive plads 
til nye erhverv, servicebygninger og en udvidet 
p-plads. Der skal være bedre adgang til havnen 
og stranden. Bye og havnen kan bindes tætere 
sammen ved at anlægge en park ved Sdr. 
Havnevej/Kystvej. Der kan bygges hytter eller 
et vandrehjem til gæster i byen. Der skal flere 
bænke og borde ned på havnen og der skal 
også være nogle i parken ved Sdr. Havnevej/
Kystvej. Havnen skal blive den bedste lystbåde-
havn i Danmark!

Brugere af havnen: 
- Der skal afholdes musikarrangementer nede 
på havnen.
- Der skal være spændende udeservering 

- Der skal være tilbud om lystfiskersejlture, 
det vil også give flere arbejdspladser nede på 
havnen.

Til motionister og vinterbadere: 
- En badebro anlægges, måske en flydebro, 
eller broen kan støbes ud for de eksisterende 
hanvemoler for at formindske tilsanding. Broen 
skal kunne bruges af vinterbadere året rundt og 
af motionister som kajakroere og andre roere.
- Et badehus med sauna, et kajakhus med plads 
til opbevaring til sportsudstyr – evt. kan de to 
kombineres i den samme bygning. Bygningen 
skal kunne bruges frit året rundt for at vinterba-
derne kan bruge det, og ligge på havne- eller 
strandområdet. Bygningen skal males svensk 
rød så den passer sammen med de eksisterende 
bygninger. 

Til børn:
Til børnene skal der anlægges en fiskebro eller 
–platform med glas i bunden, så havbunden er 
synlig.
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AKTIVITETER FOR BORGERE OG 
GÆSTER 

PROJEKTTITEL: CENTER FOR FRILUFTSLIV
Tilknytning til drøm: Nærvær og fællesskab 
samt natur- og sundhedsværdier
Udføres af: Div. Foreninger, fonde, tipsmidler

FREMGANG:
- Der skal bygger en ny bygning på arealet 
mellem Kystvej og stranden.
- Den kan anvendes af vinterbadere, havka-
jakkere, mountainbikere, orienteringsløbere, 
skatere, sejlsport, lystfiskere, osv.
- Samlingssted for lokale borgere og gæster

PROJEKTTITEL: TURISME
Tilknytning til drøm: Større foreningsliv
Udføres af:  Frivillige, turistforeningen, fiskerne

FREMGANG:
- Turistinfo flyttes til midtbyen / torvet, evt. i en 
omvendt båd
- Bedre skiltning ved rundkørslen fra Hirtshals
- Slogan: Lysets Landsby
- Sejltur for turister, evt. med fiskestang
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SERVICETILBUD

PROJEKTTITEL: SERVICETILBUD 
Tilknytning til drøm: Bedre trivsel

FREMGANG:
- Toiletter i byen
- Grønne områder i byen
- Godt forretningsliv
- Plejeboliger
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NATUR

PROJEKTTITEL: NATURPLEJE OG 
GENOPRETNING
Udføres af: Naturstyrelsen, frivillige

FREMGANG:
- Oprensning af grøfter og søer
- Genetablering af Gaardbo Sø
- Råbjerg Mose
- Ingen forstyrrende elementer: Vindmøller, 
højspænding mm. 

PROJEKTTITEL: CENTER FOR FRILUFTSLIV
Tilknytning til drøm: Vor skønne eks. natur
Udføres af: Idrætsforeningen, spejderne, turist- 
og borgerforeningen, Skov- og naturstyrelsen

FREMGANG:
- Løberuter
- Mountainbikeruter
- Aktivitetsplads/træningscenter for både børn 
og voksne
- Pladser forskellige steder i området med 
borde og bænke
- Rideruter
- Hundeskov
- Geocaching
- Naturlegeplads
- Samlingshus
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FORENINGSLIV

PROJEKTTITEL: CENTER FOR FORENINGSLIV
Tilknytning til drøm: Samarbejde og fælles-
skab i forenings- og kulturtilbud til glæde for 
borgerne, så det bliver lettere at informere
Udføres af: Foreninger for fritidsinteresser, 
Borgerforeningen, erhvervsliv, turistforening, 
lokale ildsjæle

FREMGANG:
- Alle foreninger skal samles under samme 
paraply og danne et samarbejde med 
erhvervslivet
- Foreningslivet samles i et center for at gavne 
infrastrukturen, så familien (voksne og børn) 
kan dyrke deres interesser samme sted.
- Information af arrangementerne i de forskel-
lige foreninger samles på et sted, i en folder, 
en app, på infokanalen eller på nettet.
- Fastholde sommerstart og udbygge den
- Sjov fredag med leg og kaffeklub i hallen/
cafeteriet en gang om ugen (nogle timer)
- Idekasse i cafeteriet med ideer til forenin-
gerne

Fotograf: 
Frank Rimmer
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INFRASTRUKTUR

PROJEKTTITEL: DET GRØNNE BYRUM
Udføres af: Borgerforening, erhvervsliv, fonde

FREMGANG:
Området mellem havn og by forskønnes
- Park
- Legeplads
- Grillområde
- Volleyball
- Strandfodbold
- Bedre/ny adgang til Nordstrand og P-plads

PROJEKTTITEL: INFRASTRUKTUR
Tilknytning til drøm: Gøre Ålbæk mere spæn-
dende

FREMGANG:
- Cykelstien renoveres og gøres bredere
- Cykelsti på Hirtshalsvej
- Cykelsti ved Brannerpasset færdiggøres
- Udvidede togtider i weekenden

PROJEKTTITEL: BEDRE OFFENTLIG TRANSPORT
Tilknytning til drøm: Transport til og fra arbejde/
skole gøres lettere

FREMGANG:
- At togtiderne passer med mødetider
- Begrænse ventetider/rejsetider
- At man kan skifte tog uden 50 min. ventetid
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Fotograf: Frank Rimmer
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                                                                   EGNSMUSEUM SIMONS RAALING                                                       1 
 

 
Ansøgning om støtte til projekt 
EGNSMUSEUM SIMONS RAALING

 
 Att.: 
Mikael Jentsch 
Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune 
MIJN@frederikshavn.dk             1. september 2015 

 
 
Hermed ansøges om støtte til opførelse af en ny udstillingsbygning til Egnsmuseet i Aalbæk. 
 
Egnsmuseet har i dag til huse i det gamle stuehus, Simons Raaling, en lille, lavloftet og trang 
bindingsværkbygning fra 1700-tallet, der drives af Lokalhistorisk Forening for Raabjerg Sogn.  
Museet rummer en anselig samling af historisk værdifulde effekter og dokumenter, som er med til at fortælle om 
egnens spændende historie. Der er tale om maskiner og redskaber med tilknytning til landbrug og fiskeri, samt 
dagligdags husgeråd, møbler, dragter, fotos, breve mmm. Privatpersoner har gennem de seneste år skænket 
yderligere genstande til samlingen. Men de nuværende fysiske rammer gør det ikke muligt at få det fulde udbytte 
af disse donationer; hver eneste kvadratmeter er allerede udnyttet fuldt ud, og mange interessante og fine 
effekter forsvinder således i mængden – eller må opmagasineres andetsteds.  
Ikke desto mindre hører museet i dag til blandt de 10 mest besøgte museer i Nordjylland. 
 
For at få det fulde udbytte af den flotte samling, og for at museet fremover kan hamle op med de seneste års 
øgede publikumsinteresse og tilstrømning, må udstillingsmulighederne forbedres, og der må tilvejebringes 
yderligere publikumsfaciliteter.  
 
Vi ansøger derfor om støtte til at opføre en ny udstillingsbygning i henhold til det vedlagte projektmateriale. 
Ansøgningssum: Dk 250.000,- 
 
Vi vedlægger beskrivelse af projektet og ser frem til jeres tilbagemelding. 
 
Bedste hilsner 
På vegne af Lokalhistorisk Forening for Raabjerg Sogn 
 
 
Hanne Lind-Bonderup 
LBB3 
M 20 960 961 
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Simons Raaling set fra Engvej Haven set fra sydvest Gårdrum set fra nordøst Udstillings/aktivitetsområde set fra nord

Renovering og udvidelse af 
egnsmuseet Simons Raaling, 
Lokalhistorisk Forening for 
Raabjerg Sogn

Baggrund
Forslaget udspringer af et behov for nye og 
tidssvarende lokaler og udstillingsfaciliteter samt 
visionerne om på stedet at udvikle kendskabet 
til den lokale madkultur i forhold til områdets 
skolebørn, til oplandets interesserede og til 
sommerens turister. 
Lokalhistorisk Forenings efterhånden anselige 
samling af historisk værdifulde effekter mangler 
plads. Gennem de senere år er der fra privat 
side doneret mange vigtige vidnesbyrd om livet 
på egnen, som det indenfor museets nuværende 
fysiske rammer ikke er muligt at udstille, da hver 

eneste kvadratmeter allerede er udnyttet fuldt 
ud. Mange interessante og fine genstande, 
som understøtter samlingens fortællinger om 
egnen, forsvinder således i mængden – eller må 
opmagasineres andetsteds. 

Museet i dag
Museet består i dag af 5 bygninger og skure, 
placeret på 3 matrikler. Den primære bygning, 
Bygning A, ”Simons Raaling”, er et stråtækt stuehus 
opført i bindingsværk tilbage i ca. 1780, som det 
lykkedes for foreningen at erhverve i 1992. Huset 
blev den gang renoveret og i videst muligt omfang 
ført tilbage til sit oprindelige udseende. 
Bygning B har karakter af et anneks eller udhus, 
som indeholder dels udstilling og sparsomme 
personalefaciliteter, dels museets eneste toilet. 
Huset fremstår med pudset/vandskuret facade og 
saddeltag belagt med stålplader.
Bygning C er en rødmalet træbygning/skur med 
nærmest fladt tag. Det indeholder redskaber fra 
landbruget.

Bygning D er en ligeledes rødmalet træbygning/
skur med saddeltag belagt med stålplader. Det 
indeholder redskaber fra fiskeriet.
Bygning E er et lille, hvidmalet redskabsskur 
opført i stålplader. Det indeholder plæneklipper, 
trillebøre og andre redskaber til den daglige drift.

Museets udearealer består hovedsagligt af 
klippede græsplæner samt små og store træer af 
forskellig art og karakter, der bidrager med skygge 
og læ og giver stedet lidt karakter af park. Når 
man ankommer til museet fra Engvej mod syd, 
er Simons Raaling med de gulkalkede facader 
og det stråtækte tag den mest dominerende og 
iøjnefaldende bygning. Adgangen til huset sker fra 
gårdrummet, der er defineret af bygningerne A, B 
og C samt det rødmalede hegn og bevoksningen 
mod nabogrunden. Dette intime og private 
gårdrum udgør ”centralpladsen”, hvorfra der er 
adgang til de øvrige bygninger samt haven mod 
vest og det store åbne areal mod nord og Aalbæk 
Kulturhus. Gårdrummet fungerer endvidere som 

udstillingsareal for større arbejdsredskaber, samt 
udendørs opholdssted med siddepladser for 
besøgende. 

Gårdrummet er bemærkelsesværdigt ved, at 
skalaen, afstandene og dimensionerne er meget 
anderledes end i et gårdrum af nyere dato – her 
er alt mindre. Bygningernes facader har en højde, 
som gør, at man kan nå taget. Afstandene mellem 
bygningerne er på størrelse med dørhuller og giver 
mulighed for små kig ud til de omkringliggende 
arealer. Det er ikke bare udtrykket i de individuelle 
huse og skure, der definerer gårdrummet - det er 
først og fremmest skalaen.

Idé og arkitektonisk disponering
Denne skala er meget særegen og karakteristisk 
for museet og stedet. Og det er den, der er 
udgangspunktet for og inspirationen til fremtidige 
udvidelser og placeringer af bygninger. Ved at 
etablere et nyt gårdrum mod vest, inde mellem 
træerne, i forlængelse af det oprindelige, bygger 
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Simons Raaling Egnsdag stemningEgnsdag stemning Egnsdag stemning

man videre på de fortællinger, som museet rummer 
i dag, og fastholder samtidigt det originale udtryk 
med Simons Raaling som det primære fokuspunkt 
ved ankomsten fra Engvej. Karakteren af dette 
gårdrum understøttes via afstande og proportioner 
på de omkringliggende bygninger - alle med 
adgang fra gårdrummet samt kig og forbindelser 
til de omgivende funktioner og arealer. Dette 
forudsætter, at funktionerne i bygningerne D og E 
flyttes, så de er med til at definere det nye gårdrum 
sammen med en smedje og udstillingsbygningen.

Mod nord placeres det største volumen, den nye 
udstillingsbygning, bygning F, som fremstår som 
en staklade og indeholder ét stort rum. Her er der 
mulighed for at udstille større redskaber, f.eks. 
kørevogne og landbrugsmaskiner. Ved at placere 
denne største bygning mod nord skaber man en 
naturlig overgang mod den store åbne plæne og 
byens kulturhus. Udstillingsbygningens facade mod 
nord har en anden skala end mod gårdrummet og 
er forsynet med porte, således at større redskaber 
kan komme ind her. 

Portene giver desuden mulighed for at inddrage 
plænen som udstillingsflade i forbindelse med 
diverse special-udstillinger, f.eks. ”Lokale 
høstredskaber gennem 100 år”, hvor museets 
egne redskaber kan præsenteres i bygningen, 
mens lånte nyere og større maskiner kan opstilles 
på plænen. Den store facade mod nord vil 
desuden kunne bruges som projekteringsflade i 
forbindelse med fremvisning af film. Kulturhuset 
vil f.eks. kunne indføre aftener med ”sommerbio”, 
hvor der på de lune sommeraftener vises udvalgte 
film for fastboende og turister.

Bygningens udtryk henter inspiration fra 
bindingsværket, hvor den bærende og afstivende 
konstruktion er synlig og giver rummet sit eget 
særpræg. Udvendigt er bygningen beklædt med 
en vandret listebeklædning. Det indre har karakter 
af lade eller maskinhus, gulvet er plant støbt i 
ensartet beton, hvorpå der eventuelt er strøet 
strandsand. Søjlerne bærer taget med synlige 
spær, åse og øvrige bjælker. Taget er udført 
som en asymmetrisk konstruktion, dels for at give 

en større rumhøjde, dels for at tillade sollyset at 
komme ind i rummet. Om vinteren rammer de lave 
solstråler øverst i rummet og giver et indirekte lys 
til resten, - om sommeren er der enkelte, præcise 
solstråler, der vandrer hen over gulvet og dele af 
udstillingsvæggen mod nord.

Mod gårdrummet er der et overdækket areal langs 
hele facaden. Her er der mulighed for at udstille 
eller ophænge genstande og effekter, beskyttet 
mod vejrliget. Det er ligeledes her, adgangen til 
bygningen sker. En del af den listebeklædte facade 
er udformet som en skydeport, – udenfor museets 
åbningstider er porten skubbet for, og indgangen 
kan ikke umiddelbart ses. Når museet er åbent, er 
der ingen tvivl om, hvor indgangen befinder sig. 
Bag den listebeklædte port er et glasparti/dør, 
således at den friske forårsvind ikke blæser direkte 
ind. Hele den sydvendte væg i rummet er bygget 
op på samme måde og fremstår indvendigt som 
én lang glasvæg med matteret glas. Det matte 
glas opbløder det filtrerede sollys, der kommer 
ind gennem listebeklædningen, og er således 

med til at skabe et ensartet diffust lys til rummet. 
Glasvæggen fungerer som ”informationsvæg”, 
hvor museets fortællinger og historier vises i tekst 
og billeder med silketryk, direkte på glasset.

Centralt i rummet placeres et ildsted, der er 
rummets eneste varmekilde, samt centrum for 
hygge og samvær - f.eks. arrangementer med 
højtlæsning og historiefortællinger suppleret med 
snobrød, varm suppe, kakao mm. 
Mod vest placeres bygning D og danner ”ryg” 
mod naboejendommen. Mod syd opføres en 
smedje, bygning G, der henvender sig til såvel 
gårdrummet som haven. Smedjens vestlige ende 
indrettes til depot for haveredskaberne fra den 
nedlagte bygning E.

I forbindelse med udvidelse af udstillingsarealet 
etableres personalefunktioner og tidssvarende 
toiletfaciliteter i bygning B, da denne bygning 
allerede i dag har etableret vand og kloakering.
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A.

B.C.

D.

F.

G.

Engvej

Udstilling/aktivi-
tets område

Aalbæk 
Kulturhus

Have

Nord

Gårdrum
Gårdrum

A.

B.

C.

D. E.

Situationsplan 
eksisterende forhold

Situationsplan 
Fremtidige forhold
1:1000

SITUATIONSPLAN - I DAG OG FREMTID
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A.

B.

C.

D.

F.

G.

Arealer:

Bygn. A:  119m2 - eksist.
Bygn. B:   55m2 - eksist.
Bygn. C:   40m2 - eksist.
Bygn. D:   26m2
Bygn. F: 115m2
Bygn. G:   36m2

AREALER - NYE OG EKSISTERENDE BYGNINGER
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Isometri af samlet bebyggelse.

Udstilling/
aktivitetsområde

Bygning A
Simons Raaling

Bygning C

Bygning B

Ny udstillings- og aktivitetsbygning
Bygning F

Gårdrum

Gårdrum

Ankomst

Bygning D + G

Have

Aalbæk Kulturhus

ISOMETRI - ALLE BYGNINGER
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FREMTIDIGE AKTIVITETER - VISUALISERING - GÅRDRUM
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UDVIKLING AF NUVÆRENDE AKTIVITETER 

Udlejning af salgsboder til salg af 
lokalt grønt og håndarbejde

Formidling af 
råvarerforar-
bejdning 
og gamle 
opskriftsam-
linger. Salg af 
lokalt udar-
bejdet grønt-
trækasser og 
indkøbsnet.
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Visualisering af indre i 
udstillingsbygningen

mål 1:100

Smedje, Bygn. G

TVÆRSNIT GENNEM GÅRDRUM OG BYGNINGER

Fiskehus, Bygn. D Udstillingsbygning, Bygn F
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FACADE MOD SYD - UDSTILLINGSBYGNING, BYGN. F
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PLAN UDSTILLINGSBYGNING, BYGN. F
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Overdækket udstillingareal Indgang

SkydeportSkydeport

skydeport

Ildsted
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TVÆRSNIT I UDSTILLINGSBYGNING, BYGN. F
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Men det var ikke alene Hansestræderne, 
ålbækkerne og skagboerne anløb med de-
res fuldtlastede skuder, også svenskekys-
ten besøgtes. Blandt andet Varberg, der 
ganske vist dengang var dansk besidelse 
- samt Nyløså, som var den første, blom-
strende oprindelse fra Göteborg 

Eksempel på synlig spær og tag konstruktion.(Hedmarksmuseet, 
Hamar, Norge)

Eksempel på synlig spær og tag konstruktion og højtsiddende dags-
lysindtag. (Hedmarksmuseet, Hamar, Norge)

Eksempel på træ- listebeklædning af facade.

Eksempel på informationsvæg, med fortællinger og historier påtrykt på 
translucent/materet glas
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Udstillingsgenstande, 
dels fra museet i dag, 
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Sørigvej 154
DK-9982 Aalbæk
www.lbb3.com

Mail plb@lbb3.com
Mobil 26271272

Simons Raaling
Lokalhistorisk forening 
for Raabjerg Sogn, Aalbæk
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Økonomi 
EGNSMUSEUM SIMONS RAALING
BUDGET inkl. moms 
 
Aktiviteter:      Kroner: 
 
Udstillingsbygning     1.500.000,- 
Diverse mindre bygningsenheder       500.000,- 
Opgradering af nuværende faciliteter          90.000,- 
Genetablering af eksist. udearealer efter bygningsarbejder og etablering af nyt gårdrum    150.000,- 
Rådgiverhonorar        160.000,- 
I alt:      2.400.000,- 
 

Finansiering af projekt 
 
FINANSIERINGSPLAN - foreløbig 
 
Bidragyder:    Bevilget Afventer Kroner: 
 
Byggeriets Ildsjæle Realdania   x  750.000,-  
ENV-fonden    x  100.000,- 
Spar Nord fonden   x    15.000,- 
Roblon fonden    x  100.000,- 
LAG-NORD    x  300.000,- 
Egenfinansiering   x  100.000,- 
Frivilligt arbejde  1.000 timer á 100,-  x  100.000,- 
Foreløbig sum                          1.465.000,-  
 
EUC - elevarbejde   x               Værdi 500.000,- 
Foreløbig sum                          1.965.000,- 
     
Kommune tilskud    x 250.000,- 
Andre fonde/lokale sponsorer    x   45.000,- 
LOA fonden     x 750.000,- 
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Projektbeskrivelse 
EGNSMUSEUM SIMONS RAALING

 
 
”Hvad er projektets gode idé? 
Projektet handler i sit udgangspunkt om at bygge bro mellem gammelt og nyt ved at gøre historien – den kulturelle, 
geografiske og sociale historie for Raabjerg Sogn i Vendsyssel – tilgængelig for nutiden. 
Realisering af projektet, som hovedsageligt består i at tilføje en ny udstillings- og aktivitetsbygning samt mindre 
værkstedbygninger og aktive uderum - til egnsmuseets nuværende historisk enestående rammer, vil styrke byens 
identitet som et aktivt og levende lokalsamfund. Ud over at fortælle og formidle historien om egnens liv og 
dagligdag vil det kunne fungere som samlingssted for byen og forbedre dens muligheder for at tiltrække både gamle 
og unge, såvel fastboende som turister. De allerede eksisterende aktiviteter – formidling af de gamle håndværk, 
håndarbejder og fødevarer forarbejdning skal forstærkes – maden ønskes i fokus. 

”Hvad er baggrunden for projektet? 
I 1992 lykkedes det Lokalhistorisk Forening for Raabjerg Sogn at erhverve det over 200 år gamle bindingsværkhus, 
Simons Raaling (raaling = stuehus) på Engvej, med henblik på at drive det som egnsmuseum og kulturhus. Huset 
blev på daværende tidspunkt nænsomt renoveret og delvist ført tilbage til sit oprindelige udseende.  
Meget er gjort siden da, mange kræfter er lagt i, meget er lykkedes, og museet er i dag et af de 10 mest besøgte 
museer i Nordjylland. Museet rummer en omfattende og betydelig samling af ting og sager, som til sammen udgør 
den spændende fortælling om egnens liv og hverdag, dens folk og fæ gennem tiderne. Samlingen omfatter 
maskiner og redskaber med tilknytning til landbrug og fiskeri, samt dagligdags husgeråd, møbler, dragter, fotos, 
breve mm. Privatpersoner har gennem de seneste år skænket yderligere genstande til samlingen. De nuværende 
fysiske rammer gør det desværre ikke muligt at få det fulde udbytte af disse donationer; hver eneste kvadratmeter er 
allerede udnyttet fuldt ud, og mange interessante og fine effekter forsvinder således i mængden – eller må 
opmagasineres andetsteds.  
For at få det fulde udbytte af den flotte samling, og for at museet fremover kan hamle op med de seneste års øgede 
interesse og tilstrømning, må udstillingsmulighederne forbedres, og der må tilvejebringes yderligere 
publikumsfaciliteter. Der er med andre ord behov både for mere plads og for at kunne benytte nye 
formidlingsværktøjer. Behovet for nyskabende elementer skal også ses i lyset af den nylige udvidelse af Ålbæk 
Havn, som i sommerhalvåret vil tiltrække et stigende antal turister og lystsejlere.  
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Den lokale madkultur er desuden en naturlig aktivitet at inddrage, både i forhold til områdets skolebørn, til oplandets 
interesserede og til sommerens turister. Stedet vil i turistsæsonen være base for salg af lokale råvarer, feks 
kartofler, asparges, gulerødder osv, lokale kogekoner og leverandører vil demonstrere og udgive opskrifter på 
egnens bagværk og  fiskeretter, og entrere med forskellige kokke, der i sæsonen præsenterer delikate retter og 
egnsspecialiteter, som ville få madinteresserede turister til at strømme til fra nær og fjern. 

”Hvilke fysiske rammer er genstand for projektet? 
Simons Raaling er byens ældste hus og ejes siden starten af halvfemserne af Lokalhistorisk Forening, der driver det 
som egnsmuseum. Foreningen har ca. 250 medlemmer. Foreningen er gældfri. 
Sammen med handelsstandsforeningen kontaktede Lokalhistorisk Forening i 2009 det lokale arkitektfirma LBB3 
med henblik på at få belyst en mulig udvidelse af museets udstillingsfaciliteter. Henvendelsen resulterede i det 
forslag, der ligger til grund for nærværende ansøgning. 
Egnsmuseet består i dag af 5 bygninger og skure placeret på ejendommens 3 matrikler. Den primære bygning, 
selve Simons Raaling, er et stuehus fra ca 1780 opført i bindingsværk med stråtag. Dertil kommer et lille anneks 
med dels udstilling, dels sparsomme personalefaciliteter samt toilet, et træskur med landbrugsredskaber, endnu et 
træskur med redskaber fra fiskeriet, samt et skur af metalplader med haveredskaber. 
Udearealerne består hovedsageligt af klippede græsplæner med forskellige små og store løvtræer, - de  støder mod 
nord direkte op til Aalbæk Kulturhus. 
Den nye udstillingsbygning er tænkt som et simpelt træ-hus, en moderne og visionær tolkning af stakladen, der 
med sine synlige bindingsværklignende trækonstruktioner og traditionelle håndværksmæssige løsninger og 
samlinger i sig selv beretter om gamle håndværkertraditioner. 

”Hvilke aktiviteter gennemføres i projektet? 

Projektforslaget indebærer opførelse af en ny udstillingsbygning på ca. 140 m2 og en smedje på ca 36 m2 samt 
flytning af ’fiskeri-skuret’. Desuden foreslås en renovering af de eksisterende bygninger, herunder etablering af 
tidssvarende personalefaciliteter og handicaptoilet. 

”Hvordan er projektet organiseret, og hvordan involverer projektet frivillige? 

Museet er siden oprettelsen blevet drevet ene og alene af Aalbæks frivillige ildsjæle, mest pensionister bosat i 
lokalområdet, der har arbejdet målrettet og vedholdende for at holde styr på samlingen og få museet til at køre. 
Foruden egnsmuseet driver foreningen et lokalhistorisk arkiv, som rummes i samme bygning, ligesom museet 
indgår i et samarbejde med det i 2006 stiftede Aalbæk Kulturhus under overskriften: ’Aalbæk før, nu og i fremtiden’.  
Museet har igennem årene modtaget en kommunal støtte på ca. kr. 18.000,- årligt til drift og vedligehold. 
Der vil i forbindelse med en udvidelse af museet blive etableret en særlig ’styregruppe’ med de nødvendige 
kompetencer til at varertage projektledelsen, herunder formidling til offentligheden. 
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”Hvordan indgår projektet i lokalsamfundet? 

Lokalsamfundet tæller små 2.000 borgere. Byen ligger midtvejs mellem Frederikshavn og Skagen, og er omgivet af 
attraktive fritidsboligområder både mod syd, nord og vest og en fin aktiv havn, som netop er blevet udvidet for at 
tilgodese sommerens mange gæstesejlere samt fritidssejlere, som ønsker at være fastliggere i Aalbæk havn. Mange 
af byens indbyggere pendler til de nærliggende større byer (Skagen, Hirtshals, Hjørring, Frederikshavn), eller er 
beskæftiget lokalt inden for landbrug, handel, service og fiskeindustri. 
Byens geografiske placering giver en naturlig god aktivitet i sommersæsonen. Den øvrige del af året er de bærende 
kræfter de lokale beboere – det er dem, der handler i butikkerne, dem, der holder klubberne, foreningerne, 
menighedsrådet mm i gang. De arrangerer bl.a. julemarked, efterårsaktiviteter og egnsdagsprojekter og samler 
eksempelvis ca. 100 frivillige over en lang periode til det omfattende arbejde med den årlige revy. Byen er ikke 
mærket af fraflytning; tværtimod er den lokale skole nyligt blevet udvidet – en skole, som fysisk ligger tæt op ad 
egnsmuseets matrikel, og som vil kunne have stor glæde af de faciliteter, som en realisering af projektforslaget vil 
kunne tilbyde. 
En realisering af projektet vil betyde, at man kan mødes omkring det nye egnsmuseum til alskens sociale og 
kulturelle aktiviteter, lige fra indendørs temaarrangementer om for eksempel krydderurter eller juletraditioner, til 
udendørs loppemarkeder og sommerfester samt anskuelsesundervisning for skolens elever. Museets udstillinger vil 
fortælle og formidle historierne om egnens liv og dagligdag i gamle dage; man vil blive mindet om de trange kår, 
datidens fiskeri og landbrug var underlagt, og man vil få demonstreret, hvorledes voksne og børn klarede sig 
igennem en på mange måder hård hverdag, på få kvadratmeter, i tæt kontakt med og afhængighed af hinanden, og 
uden distraherende elektroniske medier til at aflede opmærksomheden fra det egentlige: det fælles epos om 
overlevelse.  
Projektet vil herudover være en demonstration af det muliges kunst, når frivillige ildsjæle brænder for en bæredygtig 
ide. Det vil tiltrække besøgende fra både lokalområde og opland og virke ansporende i forhold til at rekruttere nye og 
friske kræfter, der fremover kan være med til at drive og udvikle stedet ved f.eks. at etablere samarbejder med 
lignende institutioner og foreninger i regionen og på landsplan. 
 
Note fra initiativgruppe Landbyplan Ålbæk: 
I efterårets 2014 projekt med udarbejdelse af Landsbyplan i samarbejde med distriktsudvalget, Frederikshavn 
Kommune blev følgende vision udarbejdet for Ålbæk: ”Gennem nærvær og fællesskab at bevare og udvikle Ålbæks 
natur-, sundheds- og kulturværdier til glæde for borgere og gæster”. 
Projektet er efter vores mening helt i tråd med ovennævnte. 
Arbejdsgruppens holdning er: ”Skal Ålbæk overleve – skal vi gøre det selv. Vi kan ikke forvente, at andre vil gøre 
det for os. Dette er bl.a. baggrunden for, at der er etableret turistinfo udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft. 
Ved at kunne tilbyde turister og fastboende aktiviteter og oplevelser i lokalsamfundet, vil vi opleve en 
synenergieffekt på det lokale handelsliv og erhvervsliv.  
Det vil medføre øget omsætning i byen og dermed ikke alene fastholde arbejdspladser, men måske kunne etablere 
nye arbejdspladser indenfor de omtalte erhverv. 
Projektet vil uden tvivl styrke og udbygge samarbejdet med Aalbæk Kulturhus.” 
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Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens § 7 et offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 
 
1. Formål 
 
Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 
 
1) at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiv (før 1. januar 2007: Skagen, 
Frederikshavn og Sæby Kommuners arkiver), der tjener til dokumentation af forhold af væsentlig 
administrativ eller retlig betydning for myndigheder og borgere, eller som har historisk interesse, 
 
2) at sikre muligheden for kassation af ikke-bevaringsværdige arkivalier i Frederikshavn Kommunes 
arkiv, 
 
3) at stille arkivalier til rådighed for myndigheder og borgere, herunder til forskningsformål, samt 
 
4) at vejlede myndigheder og borgere i benyttelse af arkivalier, 
 
5) at udstede generelle retningslinjer for varetagelse af arkivmæssige hensyn i Frederikshavn 
Kommune, 
 
6) at sikre bevaring af Frederikshavn Kommunes publikationer, 
 
7) at sikre myndigheder og borgere én indgang til såvel kommunale arkivalier som væsentligt 
arkivmateriale af privat proveniens af betydning for udforskningen af Frederikshavn Kommunes 
historie, 
 
8) at foretage undersøgelser i Stadsarkivets arkivalier og i andet arkivmateriale, der indeholder 
oplysninger om Frederikshavn Kommunes historie og formidle denne viden, således at 
kendskabet til Frederikshavn Kommunes historie udbredes. 
 
2. Organisation 
 
Frederikshavn Stadsarkiv henhører i bevillingsmæssig og administrativ henseende under Center for 
Bibliotek og Borgerservice. 
 
Frederikshavn Stadsarkiv er en selvstændig organisatorisk enhed, der er underlagt arkivloven. Stadsarkivet 
ledes af en faglig koordinator, der skal være uddannet historiker, Cand.Scient.Bibl. eller have en anden 
relevant akademisk uddannelse.   
 
Den faglige koordinator har ansvaret overfor overholdelse af arkivloven og overholdelse af lov om 
behandling af personoplysninger for arkivalier, der er afleveret til Frederikshavn Stadsarkiv.   
 
3. Frederikshavn Kommunes arkivalier 
 
Frederikshavn Stadsarkiv er Frederikshavn Kommunes historiske arkiv og indsamler og bevarer arkivalier, 
der ikke længere er i administrativ eller retlig brug. Arkivalierne er både papir, it-systemer, cd/dvd’er, film, 
fotos, og andre medier. 
 
Frederikshavn Kommunes centre skal orientere Stadsarkivet om organisationsændringer og anskaffelse af 
nye 



It-systemer, så arkivbestemmelser kan fastlægges. 
 
4. Bevarings- og kassationsbestemmelser 
 
Frederikshavn Stadsarkiv tager stilling til bevarings- og kassationsbestemmelser i henhold til arkivloven.  
 
Kassation kan normalt kun finde sted ved eller efter aflevering til Frederikshavn Stadsarkiv. Efter indhentet 
tilladelse fra Stadsarkivet kan de enkelte centerområder og institutioner selv foretage løbende kassation af 
nærmere bestemte arkivalietyper. 
 
5. Aflevering af arkivalier til Frederikshavn Stadsarkiv 
 
Frederikshavn Stadsarkiv modtager arkivalier fra alle udvalg, nævn og kommissioner, nedsat af 
Frederikshavn Byråd og arkivalier fra alle kommunens centre og institutioner. 
 
Selvejende institutioner, der modtager halvdelen af deres driftstilskud fra Frederikshavn Kommune, samt 
private firmaer, der varetager kommunale opgaver for Frederikshavn Kommune, skal som en del af deres 
aftale, med Frederikshavn Kommune aflevere de dele af deres arkivalier, der vedrører den kommunale 
opgaveløsning, til Frederikshavn Stadsarkiv. 
 
Frederikshavn Kommunes arkivalier må ikke afleveres til andre offentlige eller private institutioner. 
Kommunale arkivalier, der ikke er omfattet af Lov om personoplysninger, skal afleveres til Frederikshavn 
Stadsarkiv. 
 
Kommunale arkivalier, der er omfattet af Lov om personoplysninger og klassificeret som bevaringsværdige, 
afleveres til Frederikshavn Stadsarkiv senest på det tidspunkt, hvor de ellers skulle være slettet. 
 
Det er centrene, der har ansvar for arkivering og aflevering til Stadsarkivet. 
 
Udgifter i forbindelse med aflevering til Frederikshavn Stadsarkiv til pakningsmaterialer, flyttefirma og 
lignende betales af det afleverende center/institution. 
 
Centre/institutioner skal aflevere bevaringsværdige elektroniske arkivalier til Frederikshavn Stadsarkiv i en 
systemuafhængig arkiveringsversion, der skal godkendes af Frederikshavn Stadsarkiv. Frederikshavn 
Stadsarkiv udarbejder afleveringsbestemmelser for hver arkiveringsversion. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af arkiveringsversioner af kommunale it-systemer, er det center/systemejer, 
der skal afholde udgifterne til udarbejdelse af arkiveringsversion samt udgifter til test af disse.    
 
Ved et centers eller en institutions ophør skal bevaringsværdige arkivalier straks afleveres til Frederikshavn 
Stadsarkiv, med mindre arkivalierne overføres til et andet center en anden institution. Ved overførsel til 
anden institution skal der til Frederikshavn Stadsarkiv afleveres en fortegnelse over de arkivalier, der 
overføres. 
 
Når kommunale arkivalier er afleveret til Frederikshavn Stadsarkiv, overtager Stadsarkivet 
bevaringsforpligtelsen i henhold til arkivloven. 
 
7. Kommunale Centers forpligtigelser 
 



For at kunne overholde ovenstående lovgivning, skal centrene sørge for, at deres arkivalier opbevares på en 
sådan måde, at de ikke lider skade, at uvedkommende ikke har adgang, og at fremfinding og kassation er 
mulig.   
 
Hvert center udpeger en ansvarlig, der indgår i det kommunale arkivudvalg på tværs af de kommunale 
centre, og som ledes af Stadsarkivet.    
 
De kommunale centre er forpligtet til at indberette til Stadsarkivet når der skal indkøbes nye it-systemer, 
med henblik på vurdering af bevaring og kassationsbestemmelser. 
Frederikshavn Stadsarkiv udsteder en arkivinstruks, der nærmere specificerer, hvordan centrene skal 
forholde sig til arkivering.   
 
9. Adgang til arkivmaterialet 
 
Stadsarkivet sørger for, at arkivets samlinger bliver ordnet og registreret på en sådan måde, at materialet 
kan stilles til rådighed for publikum på Stadsarkivets læsesal og for den kommunale administration. 
 
Frederikshavn Stadsarkiv har offentlig annonceret åbningstid, hvor kommunens borgere og forskere kan 
benytte Stadsarkivets samlinger på stedet og få faglig vejledning af Stadsarkivets personale. 
 
10. Tilgængelighedsregler 
 
Arkivalier, der er skabt af Frederikshavn Kommune, er tilgængelige i henhold til arkivlovgivningens regler. 
Stadsarkivet drager omsorg for, at arkiverede personoplysninger alene stilles til rådighed med henblik på 
udtrykkeligt angivne og saglige formål herunder historiske, statistiske eller andre videnskabelige formål. 
 
Frederikshavn Stadsarkiv har bemyndigelse til at give tilladelse til benyttelse af en arkivenhed eller grupper 
af arkivenheder inden udløbet af tilgængelighedsfristen. I forbindelse med ansøgning om tilladelse skal 
formålet med den tilsigtede benyttelse af de oplysninger, der søges om adgang til, oplyses. 
 
12. Betaling for tjenester og ydelser 
Frederikshavn Stadsarkiv kan opkræve betaling for fotokopier og gengivelse af materiale i arkivets 
samlinger, ligesom der kan opkræves betaling for tjenester og ydelser. 
 
13. Bemyndigelse og ikrafttræden 
Nærværende vedtægter er bemyndiget af Kultur- og fritidsudvalget (dato), og træder i kraft pr. dags dato.   
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Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 11. november 2015

Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014 og 2015.

Frederikshavn 

Kommune

Sygefravær (%)

2013 2014 2015

Januar 5,65 4,99 4,93

Februar 5,29 4,59 5,13

Marts 3,90 4,91 5,29

April 3,42 3,78 3,87

Maj 3,52 3,60 3,46

Juni 3,55 3,42 3,63

Juli 2,83 2,91 2,68

August 3,19 3,47 3,33

September 4,27 4,49 4,33

Oktober 4,16 4,45 4,50

November 4,71 4,90

December 4,24 4,24

Gennemsnit 4,06 4,16 4,12

Ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær; ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” den 

10. november 2015.

Sagsnummer: 

Forfatter:

Kirstine Lindberg Thøgersen

Emne:

Sygefraværsstatistik 

Frederikshavn Kommune



Side2/2
Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra juli 2014 til og med juli 2015). 

Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: 

Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste, § 56 og Arbejdsskade.

Data er trukket 10. november 2015 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent”

Sygdomsrelateret
fraværsprocent

Okt.
2014

Nov.
2014

Dec.
2014

Jan.
2015

Feb. 
2015

Marts 
2015

Apr..
2015

Maj 
2015

Juni 
2015

Juli
2015

Aug.
2015

Sept.
2015

Okt.
2015

Gennem
snit

Ejendomscenteret 3,80 3,72 3,60 5,60 6,25 5,75 3,08 3,17 2,95 3,32 3,79 4,30 5,55 4,19

Økonomi og Personale 2,73 1,96 0,98 1,34 2,14 2,78 2,07 0,90 1,25 0,96 1,26 1,86 0,98 1,64

Park og Vej 9,62 7,76 4,55 5,10 5,79 6,91 3,19 3,28 4,83 3,87 4,83 5,89 4,01 5,16

Teknik og Miljø 4,25 4,13 3,18 3,60 4,45 3,88 3,75 3,78 6,00 3,98 3,09 3,36 3,63 3,93

Udvikling og Erhverv 3,16 2,70 2,01 6,20 3,03 2,91 0,62 0,97 1,62

Familie 5,64 5,38 2,95 3,56 3,40 3,66 2,73 2,57 3,81 2,61 3,21 5,03 5,66 3,86

Dagtilbud- og Fritidstilbud 3,23 4,01 3,80 4,27 4,88 4,89 4,09 3,40 3,77 2,78 - - - 3,91

Skole 3,47 4,58 3,80 4,05 3,24 3,44 2,54 2,22 2,52 1,04 - - - 3,09

Børn og Skole - - - - - - - - - - 2,72 3,65 3,53 3,23

Arbejdsmarked 6,59 6,25 6,33 6,77 6,44 6,64 3,05 3,53 3,76 2,29 2,16 4,25 5,78 4,90
Bibliotek og 
Borgerservice 4,64 5,43 4,35 4,83 6,13 5,45 3,72 1,45 2,66 2,02 2,13 3,77 5,42 3,99

Kultur og Fritid 1,72 2,38 1,08 1,59 2,23 1,45 1,64 1,20 0,77 1,29 2,07 2,41 1,49 1,64

Unge 1,27 1,84 1,57 2,61 2,91 2,87 2,43 2,26 2,58 1,80 1,79 2,85 2,67 2,24

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 4,71 5,24 7,12 0,92 2,58 3,52 1,14 1,09 1,91 1,19 1,26 2,18 0,14 2,54

Sundhed og Pleje 6,11 6,53 5,93 7,19 7,48 7,27 5,45 5,06 5,02 3,83 4,52 5,86 5,89 5,84

Ledelsessekretariatet 0,97 0,96 0,30 0,62 0,63 0,65 0,82 1,95 1,39 0,64

Social- og 
Sundhedsmyndighed 2,06 0,83 0,84 2,48 3,82 4,55 2,59 2,56 1,91 2,30 2,87 5,00 4,29 2,76

Handicap og Psykiatri 6,00 6,60 6,09 6,66 7,53 9,33 6,94 5,43 4,55 3,83 5,08 5,82 7,60 6,25
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