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1 (Åben) Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 for Kultur- og 
Fritidsudvalgets område
Sags ID: EMN-2015-50160

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med centercheferne foretaget 

budgetopfølgning pr. 31. august 2016 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. Her 

er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger gennemregnet.

Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen udarbejdet et 

skøn for årets økonomiske resultat. På det grundlag er der lavet en redegørelse (se 

bilag), som omfatter de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige 

afvigelser eller områder af stor betydning for kommunens samlede økonomi.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme er på 222,6 mio. kr. og det forventede 

regnskabsresultat pr. 31. august 2016 er et overskud på 0,4 mio. kr. på udvalgets 

driftsramme, og et overskud på 0,6 mio. kr. på anlægsrammen.

Økonomiudvalget godkendte en række bevillingsændringer til budget 2016 på deres 

møde den 19. august 2016. På Kultur- og Fritidsudvalgets område udgjorde en pris- og 

lønregulering 1,4 mio. kr. på områder med tilskud. Det indstilles, at de berørte områder 

reguleres i 2016, med mulighed for at finansiering kan ske af tilskudsbeløbet for 2017.

Indstilling
Børne-, kultur-, og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at

 Kultur- og Fritidsudvalget tager budgetrevisionens konklusioner til efterretning.

 sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalg og byråd.

 de berørte områder med tilskud PL reguleres i 2016.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen følges.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Frode Thule Jensen

Bilag
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 KFU Samlede bemærkninger - budgetopfølgning pr. 31.08.2016 (1401509 
- EMN-2015-50160)

 PL regulering KFU 2016 oversigt dagsordenspunkt (1418709 - EMN-2015-
50160)
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2 (Åben) Godkendelse af årsregnskaber 2015 - Kultur- og Fritidsudvalgets 
område
Sags ID: EMN-2016-01284

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes årsregnskaber for institutioner der modtager driftsstøtte fra Kultur-

og Fritidsudvalget.

Der fremlægges modtagne årsregnskaber for:

 Den selvejende institution Dybvadhallen

 Frederikshavn Idrætscenter I/S

 Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller

 Maritim Historisk Forening

 Fonden Skagen Ridehus

Økonomicentret har gennemlæst de indsendte regnskaber. Der er ikke gennemført en 

egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti.

En konklusion af de enkelte regnskaber kan ses i de indledende bemærkninger, der er 

udarbejdet af revisionen (revisorerklæring, ledelsesberetning og anvendt 

regnskabspraksis).

 Den selvejende institution Dybvadhallen

Dybvadhallen havde i regnskabsåret 2015 et overskud på 145.749 kr. Hallen 

havde ved årets udgang en egenkapital på 5.245.340 kr. Driftstilskud fra 

Frederikshavn Kommune i 2015 udgjorde 568.091 kr.

 Frederikshavn Idrætscenter I/S

Frederikshavn Idrætscenter havde i regnskabsåret 2015 et over-

skud på 75.476 kr. Idrætscentret havde ved årets udgang en egenkapital på 

937.280 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2015 udgjorde 3.247.567 

kr.

 Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller

Hallerne havde i regnskabsåret 2015 et overskud på 154.452 kr. Hallerne havde 

ved årets udgang en egenkapital på 6.392.269 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn 

Kommune i 2015 udgjorde 937.470 kr.
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 Maritim Historisk Forening

Maritim Historisk Forening havde i regnskabsåret 2015 et overskud på 69.925 kr. 

Maritim Historisk Forening havde ved årets udgang en egenkapital på 483.170 kr. 

og Frederikshavn Kommunes tilskud udgjorde i 2015 i alt 198.217 kr. 

 Fonden Skagen Ridehus

Fonden Skagen Ridehus havde i regnskabsåret 2015 et overskud på 175.333 kr. 

Fonden Skagen Ridehus havde ved årets udgang en egenkapital på 522.131 kr. 

Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune udgjorde i 2015 i alt 150.000 kr. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

behandler de indsendte regnskaber.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Følgende regnskaber blev godkendt: Dybvad Hallen, Frederikshavn Idrætscenter, 

Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller og Maritim Historisk Forening.

Udvalget genoptager sagen vedrørende godkendelse af regnskab for Fonden Skagen 

Rideklub.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Frode Thule Jensen

Bilag

 Regnskab 2015 - Dybvadhallen (1413033 - EMN-2016-01284)
 Frederikshavn Idrætscenter AS Årsrapport 2015 (1412926 - EMN-2016-

01284)
 Regnskab 2015 - Fonden for Skagen Tennis- og badmintonhaller 

(1413007 - EMN-2016-01284)
 Årsrapport 2015 Maritim Historisk Forening (1330942 - EMN-2016-01284)
 Fonden Skagen Ridehus regnskab 2015 (1402649 - EMN-2016-01284)
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3 (Åben) Drøftelse af principper til brug for tildeling af driftstilskud samt 
udligning af pris for brug af idrætsfaciliteter
Sags ID: EMN-2015-01274

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
I forbindelse med høringsfasen på ” Tilskudsmodel for foreninger i Frederikshavn 

Kommune” blev der i høringssvarene fra flere sider stillet to spørgsmål, som udvalget har 

tilkendegivet, at man ønskede, at administrationen udarbejdede forslag til at 

imødekomme.

 Hvordan kan vi få udjævnet ulighederne i betaling for de over 25-åriges brug af 

haller mellem selvejende (fortrinsvist i de gamle Skagen og Sæby Kommuner) og 

kommunale haller (fortrinsvist i gammel Frederikshavn Kommune). 

Dette spørgsmål relaterer sig til ”tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn 

Kommune”, tilskud til lokaler.

 Hvordan kan vi få ensrettet tilskudsmodellerne til selvejende haller fra de gamle 

kommuner i Frederikshavn Kommune? 

Dette spørgsmål relaterer sig til driftsoverenskomsterne med de selvejende 

haller.

Forslag til løsninger er udarbejdet på to grundvilkår: 

 Løsningerne skal hverken give forøgede kommunale udgifter eller mindske de 

samlede udgifter til driftstilskud.

 Modeller for driftstilskud skal bygge på, at tilskud fortsat gives til dækning af den 

nødvendige udgift til den kommunale opgaveløsning i de selvejende haller, 

hvorfor tilskuddet ikke skal være overskudsskabende for den enkelte selvejende 

institution.

For alle løsningsforslag gælder det, at en beslutning efterfølgende vil kræve enten 

forhandling med de enkelte institutioner og/eller ændring i ”Tilskudsmodel for foreninger i 

Frederikshavn Kommune”.

For alle løsningsforslag gælder ligeledes, at der stadig skal udbetales lokaletilskud til 

foreninger, der ikke benytter sig af de institutioner, der modtager driftstilskud fra 

Frederikshavn Kommune, og som behandles herunder.
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Forslag til løsning af udfordring A

Udfordring: Ens betaling for foreningers brug af lokaler uafhængigt af om hallen er 

selvejende eller kommunal.

Løsningsforslag: Fastsættelse af det kommunale gebyr, så det afspejler KL’s vejledende 

takst for brug af selvejende hallers lokaler og indføre lokaletilskud (inkl. 25-årsregel) ved 

brug af kommunale lokaler.

Konsekvenser:

 Alle foreninger betaler samme pris for brug af lokaler i de involverede kommunale 

og selvejende institutioner.

 Alle foreninger der bruger faciliteterne i de kommunale og selvejende haller og 

institutioner skal administrere ens – registrere medlemmers alder og indberette 

dette if. med beregning af lokaletilskud

 Foreninger, der ikke tidligere har været berørt at 25-års reglen, vil blive udfordret 

på økonomien.

 Ikke alle gebyrindtægterne udbetales til foreningerne i lokaletilskud pga. 25-års 

reglen. Den overskydende gebyrindtægt udbetales via aktivitetstilskud eller andre 

supplerende tilskud.

 Der er tale om en ændring i ”tilskudsordningen…”, hvorfor ordningen skal opsiges 

og genbehandles i udvalg og byråd efter høring hos høringsparterne.

 Løsningen er beskrevet ud fra behov og udfordringer for godkendte 

folkeoplysende foreninger. Dilemmaer vedr. sociale foreninger, ældreforeninger, 

frivillige foreninger og andre der har kunnet låne lokaler til lav gebyrpris er ikke 

beskrevet.

Forslag til løsning til udfordring B

Udfordring: Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune til selvejende haller og institutioner 

er baseret på individuelle aftaler fra før kommunesammenlægningen, og afspejler de tre 

tidligere kommuners forskellige tilgange til foretrukne ejerskabsforhold samt 

finansieringsmetoder og økonomi i de tidligere kommuner. 

Løsningsforslag: Der besluttes en model med tilnærmede objektive kriterier til fordelingen 

af driftstilskudsmidlerne mellem institutionerne.

Konsekvenser:

Der skal besluttes overordnede principper for tilskudstildelingen. Der kan fx være tale om:

o Ønske om at bevare svømmehaller i tre hovedbyer

o Ønske om at fastholde antallet af institutioner på nuværende niveau

o Ønske om at fastholde den geografiske spredning af faciliteter på nuværende 

niveau

o Udvikle området i overensstemmelse med strategien ”Fra Mursten til Mennesker”

o Lån skal godkendes før de kan indgå i beregning af driftstilskud
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o Driftstilskuddet reduceres når et lån er betalt ud

o Ingen støtte til kommercielle aktiviteter

o Ingen støtte til cafeteriadrift

o Krav til regnskabsaflæggelsen – tid og indholdsopstilling

o Krav til virksomhedsplaner

o Individuel godkendelse til at opnå driftstilskud

o Indførelse af pulje til politisk prioritering, der kan sikre opfyldelse af principperne i 

fald faktorer og vægtning ikke håndterer dette alene.

o andre

Der skal besluttes en række faktorer, der skal udgøre de tilnærmede objektive kriterier, 

som beregningen af tilskuddets størrelse beregnes på baggrund af. Der kan fx være tale 

om:

o Lokaletyper

o M2

o Halgulv

o Vådhaller

o Is-haller

o Lejeindtægter

o Vedligeholdelse og stand

o Bygningens alder

o Aktivitetsniveau

o Låneforpligtelser

o Andre

Der skal besluttes en vægtning af enkeltfaktorerne mod hinanden. Det er vægtningen af 

faktorerne, (sammen med de valgte faktorer) der justerer fordelingen af tilskud. Vægte 

kan laves som procentsatser, pointtal o.l.

Med denne model for tildelingen vil udvælgelsen af faktorer og vægtningen af disse 

påvirke hvor store tilskud de enkelte haller vil få. Afhængigt af vægtning og valgte faktorer 

kan der for enkelte institutioner vise sig behov for at indføre en pulje til politisk prioritering, 

for at sikre den fortsatte drift af alle nuværende institutioner.

Forslag til samlet løsning af udfordring A og B

Udfordring: opløse 25-årsreglens betydning for prisen for foreningernes brug af hallen og 

samtidigt skabe en gennemskuelig og fleksibel tildelingsmodel for driftstilskud.

Løsningsforslag: skabe en driftstilskudsmodel baseret på tre elementer:

o et grundtilskud, der tager hensyn til institutionernes lånydelser samt

vedligeholdelsesudgifter og – tilstand 

o køb af den nødvendige rådighedstid i institutionerne/hallerne til foreningsliv og 

kommunale enheder, baseret på årlig opgørelse af aktivitetsniveau og 

efterspørgsel på timer i institutionen
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o politisk prioriteret beløb, der sikrer institutionens økonomiske fundament og 

justeres efter institutionens behov og tilskudstildelingens principper 

De indkøbte timer stilles efterfølgende til rådighed for enheder og foreningsliv til samme 

gebyrpris uanset facilitetens ejerskabsforhold.

Det bør vedtages en række grundlæggende principper for tildeling af tilskud på samme 

vis som forslag til udfordring B, herunder godkendelse af fremtidig lånoptagelse samt 

beskrivelse af vedligeholdelsesplan og – tilstand fx i forbindelse med institutionernes 

virksomhedsplaner.

Konsekvenser: 

Administrationen for såvel foreningsliv som forvaltning mindskes med hensyn til 

udbetaling af lokaletilskud.

Institutionernes tilskud bliver i højere grad afhængigt af aktivitetsniveauet i institutionen 

og vil forandres med aktivitetsniveauet.

Der er et uafklaret spørgsmål vedrørende deponering.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter 

de fremlagte forslag og principper, med henblik på at beslutte, om udvalget ønsker at 

sende løsningsforslag og principper i høring hos foreningsliv, Folkeoplysningsudvalg og 

øvrige relevante høringsparter.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget ønsker en ensartethed i tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn 

Kommune og udvalget ønsker en gennemsigthed og overskuelighed i 

driftsoverenskomsterne. Udvalget indkalder interessenterne til dialogmøde om oplæg til

model. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Frode Thule Jensen

Bilag

 illustration haltilskudsmodeller 031016 KFU (1415594 - EMN-2015-
01274)
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4 (Åben) Overtagelse af driften af kommandantboligen
Sags ID: EMN-2016-02424

Sagsbehandler: Tanja Susanne Hansen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
Fonden Arena Nord har fremsendt anmodning om at blive fritaget for driften af 

kommandantboligen. 

Driften af Kommandantboligen fulgte med, da Det Musiske Hus fusionerede med Fonden 

Arena Nord den 1. januar 2011.

Tordenskjoldsgarden er primær bruger af huset og har tidligere hørt under Musikskolen, 

men er senere blevet godkendt som folkeoplysende forening.

Fonden Arena Nord foreslår, at driften overdrages til Center for Kultur og Fritid med 

virkning pr. 1. januar 2017. 

Der er budgetteret med 8470 kr. årligt til drift af Kommandantboligen i det kommunale 

budget.

Indstilling
Børne, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

godkender overdragelsen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kultur- og Fritidsudvalget er indforstået med, at Kommandantboligen udgår af Arena 

Nord-konstruktionen.  Kultur- og Fritidsudvalget videregiver sagen til Økonomiudvalget 

med henblik på forhandling med Arena Nord og afklaringen af bygningens fremtidige 

anvendelse.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Frode Thule Jensen

Bilag

 Anmodning fra Fonden Arena Nord om at blive fritaget for driften af 
kommandantboligen (1404784 - EMN-2016-02424)
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5 (Åben) Delegation af beslutningskompetence om taxitilladelser
Sags ID: EMN-2016-02553

Sagsbehandler: Anne-Mette Buus

Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
Opgaven omkring opslagning og tildeling af ledige taxitilladelser har hidtil været placeret i 

Center for Teknik & Miljø under Plan- og Miljøudvalget, hvor Plan- og Miljøudvalget har 

delegeret beslutningskompetencen for opgaven til Center for Teknik & Miljø.

Som konsekvens af flytning af den kollektive trafik til Center for Bibliotek & Borgerservice 

er opgaven med opslagning og tildeling af taxitilladelser fremover placeret under Kultur-

og fritidsudvalget. 

For at opnå en hurtigere og mere smidig sagsgang for ansøgere til taxitilladelser ønsker 

Center for Bibliotek & Borgerservice, at Kultur- og Fritidsudvalget delegerer 

beslutningskompetencen for opgaven til kørselskontoret i Center for Bibliotek & 

Borgerservice.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

godkender, at opgaven med opslagning og tildeling af taxipladser delegeres til 

kørselskontoret i Center for Bibliotek & Borgerservise.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Frode Thule Jensen

Bilag
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6 (Åben) Brøndums Legat oktober uddeling 2016
Sags ID: EMN-2016-02506

Sagsbehandler: Marie Weiergang Larsen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
Brøndums Legat - tilskud til kulturelle formål udgør årligt 25 % af afkastet for Brøndums 

Legat og uddeles jf. fundatsen hvert år i april og oktober måned. 

Den kulturelle del af legatet administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Tilskud kan søges til initiativer, der har som formål at fremme tidligere Skagen 

Kommunes kulturelle udvikling.

Ansøgning om tilskud skal belyse idé og formål med initiativet og skal indeholde budget 

og tidsplan for dets gennemførelse.

  

Der er indkommet fire ansøgninger til legatet:

1) Skagen Egnsspil ansøger om 25.000 kr. til dækning af udgifter til dramatikeren 
Sten Kaalø's manuskript til Egnsspillet 2017.

2) Skagen Vinterbaderklub søger 10.000 kr. til afholdelse af Skagen Vinterbader 

Festival 2017

3) Kurt Villi Jensen søger om 1515 kr.til indkøb af ny mikrofon til kamera.

4) Guldmajssøens venner søger om 15.000 kr. til opførelse af madpakkehus ved 

den nye regnvandssø, Guldmajssøen. 

Der er 13.000 kr. til uddeling i Brøndums Legat i anden portion 2016.

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

stilling til ansøgningerne.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Der bevilges 13.000 kr. til Guldmajssøens venner til opførsel af madpakkehus.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Frode Thule Jensen
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Bilag

 Ansøgning Skagen Egnsspil - inkl. bilag (1413858 - EMN-2016-02487)
 Ansøgning - Skagen Vinterbaderklub - Brøndums Legat - inkl budget 

(1413870 - EMN-2016-02494)
 Ansøgning - Kurt Villi Jensen - Brøndums legat (1413889 - EMN-2016-

02493)
 Ansøgning Guldmajssøen Brøndums legat - inkl bilag (1413832 - EMN-

2016-02507)
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7 (Åben) Sygefraværsstatistik august 2016 KFU
Sags ID: EMN-2016-01155

Sagsbehandler: Karina Juul Sundvall

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt perioden januar - juli 2016 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2015 til og med juli 2016 

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)).

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

sygefraværsstatistikken til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Frode Thule Jensen

Bilag

 Bilag - Sygefraværsstatistik august 2016 (1392047 - EMN-2016-
01155)



Kultur- og Fritidsudvalget - 03-10-2016 16:00 Side 16 af 17

8 (Åben) Oktober 2016 - 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 område, herunder

 Invitation til Filmmaskinens premiereaften på Filmmaskinens talentproduktioner 

den 26. november 2016

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

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Frode Thule Jensen

Bilag
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UDVIKLING I 2016

VIST PÅ HOVEDOMRÅDER

Drift 

(nettobeløb i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet
- = mindreforbrug budget

2016
budget
2016

regnskab pr.
30/4 2016

regnskab pr. 
31/8 2016

afvigelse

1 2 3 4 4 - 2

Bibliotek og Borgerservice 132.982 146.963 134.636 146.614 -349

Fritid 19.376 19.083 19.335 19.618 535

Kultur 30.168 30.025 30.405 29.538 -487

Folkeoplysning 26.391 26.491 26.474 26.420 -71

Total drift uden bankbøger 208.917 222.562 210.850 222.190 -372

Bankbøgerne 0 3.923 -3.923

Total drift med bankbøger 208.917 226.486 -4.295

Anlæg

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet
- = mindreforbrug budget 

2016
budget 
2016

regnskab pr. 
30/4 2016

regnskab pr. 
31/8 2016

afvigelse

1 2 3 4 4 – 2

Anlæg 3.795 5.875 5.358 5.288 -587
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Kultur- og Fritidsudvalgets
Budgetopfølgning pr. 31.08.2016

1. Udvikling vist på hovedområder
2. Indledning
3. Konklusion på budgetrevisionen
4. Sammenfatning for hovedområdet Fritid
5. Sammenfatning for hovedområdet Kultur
6. Sammenfatning for hovedområdet Folkeoplysning
7. Anlæg

2. Indledning
Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med de budgetansvarlige foretaget en budgetopfølgning 
pr. 31.08.2016 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. Heri er budget, forbrug og andre budgetforud-
sætninger (mængder og priser) gennemregnet. 

Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen udarbejdet et skøn for årets øko-
nomiske resultat. På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en fuldstæn-
dig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til 
væsentlige afvigelser, eller budgetområder af væsentlig betydning for Kultur- og Fritidsudvalgets økonomi. 

Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budgetramme (eksklusiv bankbøger) er på 222,6 mio.kr. Det forventede 
regnskabsresultat pr. 31. august er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 
0,2 %. 

Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede anlægsbudgetramme er på 5,9 mio. kr. og det forventede regnskabs-
resultat pr. 31. april er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overførte midler fra 2015 på 
pulje til digitalisering og velfærdsteknologi, hvor der ikke er forbrugsmulighed.

3. Konklusion på budgetrevisionen
I Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. august 2016 ses et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Siden regnskabsaflæggelsen for 2015 er ØKD saldoen (bankbøgerne), på i alt 3,9 mio. kr. overført til Kultur-
og Fritidsudvalgets budgetramme. Saldoen på bankbøgerne, er optaget på centrale konti, og indgår derfor 
ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets forbrugsramme i 2016.
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4. Sammenfatning for hovedområdet Bibliotek og Borgerservice

(nettobeløb i 1.000 kr.)

(beløb i minus er lig med mindrefor-
brug)

Oprindeligt 
budget
2016

Korrigeret 
budget
2016

Forventet 
regnskab pr. 
30/4 2016

Forventet 
regnskab pr. 
31/8 2015

Aktuel af-
vigelse

Borgerservice centerdrift 20.288 21.234 20.958 21.138 -96

Øvrige lovbundne opgaver 2.011 1.972 1.351 1.557 -414

Boligstøtte/boligsikring 52.969 52.307 53.343 52.307 0

Udbetaling Danmark 7.855 8.944 8.961 8.931 -13

Kontrolenheden -2.696 -2.596 -2.396 -2.332 263

Kørselskontoret 27.783 27.830 27.414 25.886 -1.944

Kørselskontoret Kollektiv trafik 0 12.266 14.079 1.813

Frederikshavn Bibliotek 23.233 23.576 23.552 23.527 -49

Stadsarkiv 1.539 1.430 1.452 1.521 91

Bibliotek og Borgerservice 132.982 146.963 134.636 146.614 -349

Budgetrammen for Bibliotek og Borgerservice er på 147 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat pr. 31. 
august er et samlet mindreforbrug på 0,35 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 0,2 %.

Kommunen modtager hver måned en regning på 0,73 mio. kr. fra Udbetaling Danmark, med denne udgifts-
størrelse vil resultatet for 2016 være et merforbrug på 1,1 mio. kr. Stigningen på merforbruget fra 2015 skyl-
des primært et nyt administrationsbidrag. IT administrationsbidraget til Udbetaling Danmark modsvarer be-
sparelser hos IT afdelingen som følge af konkurrenceudsættelse af KMD’s monopolsystemer. Der forventes 
over en årrække samlet set faldende udgifter til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Området har 
siden sidste budgetopfølgning fået tilført en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr., hvorefter området forventes at 
være i balance.

Borgerservice centerdrift omfatter løn- og kørselsudgifter til personalet i Borgerservice. Området forventer et 
merforbrug på 0,1 mio. kr.

Øvrige lovbundne opgaver omfatter begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, gebyrer vedrørende ejen-
domsoplysninger samt andre gebyrer. Området forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2016.

Boligstøtte/boligsikring omfatter udgifter til boligydelse til pensionister og boligsikring. Boligstøtteudgifterne er 
steget mere en forudsat, da Udbetaling Danmark har opreguleret mange ydelser, da de har været beregnet 
på et for lavt grundlag. De økonomiske konsekvenser af ændringerne af kontanthjælpsreglerne (kontant-
hjælpsloftet) kendes endnu ikke, men da de får virkning fra 1/10-16 skønnes et fald i udgifterne de sidste 
måneder af 2016 på ca. 0,4 mio. kr., og området forventes dermed i balance.

Flygtninge opgaven betyder pres på centeret da alle flygtninge starter med en visitationssamtale i ydelsesde-
len, hele årets budget til tolkebistand er således allerede brugt. Herefter sagsbehandling af ansøgningen om 
integrationsydelse og typisk modtages der efterfølgende 1-2 ansøgninger om enkeltydelser pr. flygtning. 

Flygtninge opgaven betyder endvidere pres på det øvrige borgerservice, folkeregisterdelen med lægevalg til 
flygtninge, udstedelse af Nem-Id, ombytning af kørekort til dansk, hjælp til ansøgninger om indskudslån, bo-
ligstøtte m.v. Kørselskontoret opgaver med kørsel af børn forøges tillige.

Kontrolenheden har i 2016 sygedagpengeområdet og økonomisk friplads som fokusområde. Der forventes i 
år et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der forventes i år et merforbrug på 0,3 mio. kr. Fra 1. januar 2016 er der ind-
ført nye regler på tværs af de forskellige ydelser, hvilket vanskeliggør udarbejdelsen af en nettoopgørelse 
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fremadrettet. Opgørelsen er lavet ud fra de nye refusionsregler, hvor vi arbejder med nogle foreløbige gen-
nemsnitlige refusionsprocenter på de forskellige områder. Endelig opgørelse kan først foretages ved årets 
udgang, når de endelige refusionsprocenter er udmeldt fra STAR. 

Kørselskontoret forventer i 2016 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Kørselskontoret har overtaget den kollek-
tive trafik fra Plan og Miljø i løbet af 2016. Området giver et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr., når vi fratræk-
ker den del. Den øvrige del af kørselskontoret giver et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. 

Frederikshavn Kommunes biblioteker omfatter udgifter til biblioteksdrift, lønudgifter til bibliotekspersonalet 
samt overheadmidler og fælles IT udgifter til personale i både bibliotek og borgerservice. Området forventer 
et mindreforbrug på 49 tkr.

Frederikshavn Stadsarkiv forventer i 2016 et merforbrug på 91 tkr. Det er en følge af sidste års investeringer 
i kompaktreoler m.v. til opbevaring af arkivalierne fra nedlukning af skoler og institutioner samt udbetaling af 
feriepenge til fratrådt medarbejder.
Med baggrund i slutarkiveringen af kommunens tidligere ESDH-system Acadre, kommer stadsarkivet til at 
have væsentlige forhøjede udgifter til opbevaring af digitale arkivalier.
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5. Sammenfatning for hovedområdet Fritid

(nettobeløb i 1.000 kr.)

-= mindreforbrug

Oprindeligt 
budget
2016

Korrigeret 
budget
2016

Forventet 
regnskab pr. 

30/4 2016

Forventet 
regnskab pr. 

31/8 2016

Aktuel afvi-
gelse

Fritid 19.376 19.083 19.335 19.618 535

Fritidsområdet dækker:

 Stadions og grønne områder
 Tilskud til idrætsforeninger

 Iscenter Nord

 Svømmehallen
 Bannerslundhallen

 Syvstenhallen

Budgetrammen for fritidsområdet er på 19 mio. kr. i 2016. Det forventede regnskabsresultat pr. 31. august
2016 er et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 2,63 %.

På fritidsområdet udgør pris- og lønregulering -0,38 mio. kr. Ultimo december udsendes regninger til de de-
centrale enheder der modtager tilskud, således at finansiering kan ske via driftsudbetaling for 2017. 

Iscenter Nord
Iscenter Nord forventer i 2016 pr. 31. august 2016 et budget i balance. Der arbejdes på etablering af TV skærm 
til reklamemæssig brug, så centret kan hente den pålagte reduktion.

Frederikshavn Svømmehal
I 2016 forventer Frederikshavn Svømmehal et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes 
ekstraordinære udgifter på blandt andet lydanlægget, saunaovnen, og motionsudstyr, en ekstra regning på 
forbrugsafgifter samt ca. 2000 færre besøgende end sidste år på samme tidspunkt, det svarer til ca. 66.000 
kr. mindre i indtægt. Forhåbentlig bliver besøgstallet bedre for efteråret så det forvende merforbrug kan redu-
ceres.
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6. Sammenfatning for hovedområdet Kultur

(nettobeløb i 1.000 kr.)

-= mindreforbrug

Oprindeligt 
budget
2016

Korrigeret 
budget
2016

Forventet 
regnskab pr. 

30/4 2016

Forventet 
regnskab pr. 

31/8 2016

Aktuel afvi-
gelse

Kultur 30.168 30.025 30.405 29.538 -487

På kulturområder er der følgende enheder:

 Museer

 Teatre
 Musikskolen

 Stadsarkivet

 Kulturelle opgaver/projekter
 Kulturhuse

Budgetrammen for det kulturelle område er på 30 mio. kr. i 2016. Det forventede regnskabsresultat pr. 31. 
august 2016 er et mindreforbrug på 0,49 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 1,6 %.

På kulturområdet udgør pris- og lønregulering -0,33 mio. kr. Ultimo december udsendes regninger til de de-
centrale enheder der modtager tilskud, således at finansiering kan ske via driftsudbetaling for 2017. 

Frederikshavn Kommunes Musikskole
Musikskolen forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. 2016. Musikskolen har i 2016 fået overført overskud 
fra 2015, på 0,5 mio. kr. midler der er bevil liget til talentudvikling fra Kulturstyrelsen til sæson 2016/2017, men 
hvor beløbet er blevet udbetalt i 2015. Mindreforbruget er dels resterende bevilling fra Kulturstyrelsen samt 
disponerede midler til projekter i foråret 2017.

Salg af undervisningskapacitet til andre musikskoler forventes at holde niveauet fra 2015, ligesom antallet af 
elever og indtjening herfra forventes at være det samme.

Som følge af tidligere års nedskæringer på både ledelses- og undervisningstid, henter Musikskolen et lavere 
beløb på statsrefusion og elevbetaling. 

Kulturelle opgaver/projekter
Der forventes et mindreforbrug på fælleskontoen på 0,2 mio. kr. Det er primært forventet mindreforbrug på frie 
midler, midler afsat til godt gået prisen, mindre udgift på den regionale kulturaftale, samt et mindreforbrug på 
Filmmaskinen. 

Kulturhus Kappelborg
Kulturhus Kappelborg forventer i 2016 et resultat i balance. Der er på nuværende tidspunkt indgået kontrakter 
med flere kunstnere, hvor arrangementerne afholdes senere på året, resultatet er afhængig af de budgetterede 
indtægter til arrangementerne.
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7. Sammenfatning for hovedområdet Folkeoplysning

(nettobeløb i 1.000 kr.)

-= mindreforbrug

Oprindeligt 
budget
2016

Korrigeret 
budget
2016

Forventet 
regnskab pr. 

30/4 2016

Forventet 
regnskab pr. 

31/8 2016

Aktuel afvi-
gelse

Folkeoplysning 26.391 26.491 26.474 26.420 -71

Folkeoplysningsområdets indeholder:

 Folkeoplysende fritidsaktiviteter

 Start- og udviklingspulje
 Folkeoplysende voksenundervisning

 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

 Lokaletilskud
 Fritidsaktiviteter indenfor folkeoplysning

Budgetrammen for folkeoplysningsområdet er på 26,5 mio. kr. i 2016. Det forventede regnskabsresultat pr. 
31. august 2016 er et lille mindreforbrug.

På folkeoplysningsområdet udgør pris- og lønregulering -0,65 mio. kr. 

Det beregningsmæssige grundlag er, at der er taget udgangspunkt i forbruget under folkeoplysningsområdet 
for september til december 2015, idet der forventes samme forbrugsmønster i 2016.
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8. Anlæg

(nettobeløb i 1.000 kr.)

-= mindreforbrug

Oprindeligt 
budget
2016

Korrigeret 
budget
2016

Forventet 
regnskab pr. 

30/4 2016

Forventet 
regnskab pr. 

31/8 2016

Aktuel afvi-
gelse

Kultur- og Fritidsudvalget 3.795 5.875 5.358 5.358 -587

På anlægsregnskabet for 2016 på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde forventeset mindreforbrug på 0,6
mio. kr. 

Mindreforbrugdet skyldes overført overskud fra 2015 på pulje til digitalisering og velfærdsteknologi, hvor der 
ikke er forbrugsmulighed.
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PL-regulering KFU 2016

Regnskabsår 2016 2016

Forbrug

JAN - 016

1 kr.

Korr.

budget

1 kr.

P/L 

reduktion

Profitcenter DKK DKK

Kultur og Fritid 65.412.987 74.719.386 KFU TOTAL -1.437.958

Hjørringvej 200 1.100 7.230

Øveforeningen Maigaarden 68.712 68.160 -1.704 tilskud er udbetalt 100%

Kommandantboligen 8.470

Manegen Sæby Kulturhus 453.677 441.360

Maskinhallen 91.302 91.300 -2.283 -2.283 tilskud er udbetalt 100%

Museer 9.607.745 10.604.175

Bangsbomuseum 2.243.816 2.991.750 -74.794 mgl. sidste udbet. 30/9

Frederikshavn Kunstmuseum 535.356 713.810 -17.845 mgl. sidste udbet. 30/9

Skagen Museum 3.432.616 3.432.610 -85.815 tilskud er udbetalt 100%

Skagen By og Egnsmuseum 2.078.511 2.078.510 -51.963 tilskud er udbetalt 100%

Konsul Ørums gård -9.374 35.450 der kommer sikkert regning på vedligehold

Sæby Museum 1.326.820 1.326.820 -33.171 tilskud er udbetalt 100%

Omkostningssteder Museer - ØKD 25.225 ØKD fra 2015

Teatre 977.545 831.793

Frederikshavn Teaterforening 128.500 128.820

Vendsyssel Teater 848.896 702.100 -17.532  111.599 i refus. undersk på 35.197

Stadion og idrætsanlæg 12.860.474 15.259.568

Vedligeholdelsestilskud S.I.K 1.062.695 1.028.840 -25.721 mgl. udbetaling 30/9 også midler på anlæg

Ålbæk Idrætsforening 193.290 257.720 -6.443 mgl. udbetaling 30/9

Lystfiskerforeningen Fr.havn 32.040 34.370 -859 mgl. udbetaling 30/9

Frederikshavn Idrætscenter I/S 2.188.912 2.306.270 -57.657 mgl. udbetaling 30/9 også midler på anlæg

Østervrå Hallen 993.151 1.263.080 -31.577 mgl. udbetaling 30/9 også midler på anlæg

Sæby Fritidscenter 374.546 499.390 -12.485 mgl. udbetaling 30/9

Dybvad Hallen 384.688 510.540 -12.764 mgl. udbetaling 30/9

Skagen Tennis- og Badmintonklub 632.557 684.060 -17.102 mgl. udbetaling 30/9 også midler på anlæg

Skagen Kultur- og Fritidscenter 3.303.606 3.852.560 -96.314 mgl. udbetaling 30/9 også midler på anlæg

Ålbæk Idrætscenter 1.124.442 1.230.438 -30.761 mgl. udbetaling 30/9 også midler på anlæg

Sæby Svømmebad 2.304.704 3.072.940 -76.824 mgl. udbetaling 30/9

Skagen Ridehus 87.689 107.270 -2.682 mgl. udbetaling 30/9 også midler på anlæg

Arealer og pladser 842 67.060 stadion - renovation - vedligehold

Stadion og klubhuse 177.312 234.300 -5.527 mgl. udbetaling 30/9

Boldbaner kontrakt 110.730 forv. regning fra Park og Vej på ekstraarb. ifb.boldb.

Syvstenhallen 181.819 126.290 311

Fælleskonto 2.480.342 5.326.345 -41.048

Frederikshavn Kommunale 

Musikskole
4.380.068 6.866.709 412

Bannerslundhallen 405.881 483.007 -623

Iscenter Nord 989.016 1.622.845 -7.140

Kulturhuset Kappelborg 1.827.920 1.954.826 -2.649



Folkeoplysning m. FOU udv. 27.024.603 26.491.220

Folkeoplysning 26.995.737 26.340.000

Folkeoplysning - fælles 137.544 505.840

Start- og udviklingspuljen 30.000 137.730 -3.443

Folkeoplysende voksenunderv. 2.146.650 2.472.360 -55.059

Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde 9.753.891 11.814.200 -278.890 fr.havner ord. aktivitetstilskud

Lokaletilskud 14.927.652 11.409.870

Lokaletilskud til Folkeopl. voksen und 280.016 311.300 -7.783

Lokaletilskud t/friv.folkeopl.fore.arb. 10.001.991 7.667.750 -191.694 skal ses sammen med fr.havnerord.

Lokaletilskud til Arena Nord (klubber) 4.537.731 4.537.730 -113.443

Gebyrindt. - §22 stk.4 voksenund. -18.040

Gebyrindt. - §22 stk.4 foreningsarb. 14.405 -1.239.120 mgl. gebyrindtægter

Skagen Sportcenter 93.510 150.250 -3.756

Folkeoplysningsudvalg 28.867 151.220

Det Musiske Hus 2.649.402 2.952.270 -65.491 driftstilsk.udbet.100% restbud.vedligehold

Frederikshavn Svømmehal 1.413.379 1.583.818 -5.429

Total - regninger ud i dec. -1.362.143 -75.402 -1.437.545 

D: 1418709



Bilagsforside

Dokument Navn: Regnskab 2015 - Dybvadhallen.pdf

Dokument Titel: Regnskab 2015 - Dybvadhallen

Dokument ID: 1413033

Placering: Emnesager/Årsregnskaber 2015 - Kultur og Fritid

/Dokumenter

Dagsordens titel Godkendelse af årsregnskaber 2015 - Kultur- og 

Fritidsudvalgets område

Dagsordenspunkt nr 2

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 5















Relateret document 2/5

Dokument Navn: Frederikshavn Idrætscenter 

AS Årsrapport 2015.pdf

Dokument Titel: Frederikshavn Idrætscenter 

AS Årsrapport 2015

Dokument ID: 1412926



Tlf: 96 20 76 00 
frederikshavn@bdo.dk 
www.bdo.dk 

BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Rimmens Alle 89, Box 712 
OK-9900 Frederikshavn 
CVR-nr. 20222670 

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER l/S 

RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN 

ÅRSRAPPORT 

2015 

CVR-NR. 21 37 65 90 



1 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

Side 

Interessentskabsoplysninger 

Interessentskabsoplysninger . 2 

Påtegninger 

Ledelsespåtegning . 3 

Den uafhængige revisors erklæringer . 4 

Ledelsesberetning 

Ledelsesberetning . 5 

Årsregnskab 1. januar - 31. december 

Anvendt regnskabspraksis . 6-7 

Resultatopgørelse . 8 

Balance . 9 

Egenkapital . 10 

Noter . 11 

BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOD International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset 
hæftelse - og en del af det internationale BOD netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. 



2 
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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for 
Frederikshavn Idrætscenter l/S. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regn 
skabsåret 1. januar - 31. december 2015. 

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

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. 

Frederikshavn, den 15. marts 2016 

Bestyrelse: 

Søren Brogaard V l 

Arne La Cour Britta Andersen 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 

Til interessenterne i Frederikshavn Idrætscenter liS 

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 

Vi har revideret årsregnskabet for Frederikshavn Idrætscenter l/S for regnskabsåret 1. januar - 31. de 
cember 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven. Revisionen omfatter ikke budgettallene. 

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 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 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 risiko 
vurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et års 
regnskab, 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 virksomhe 
dens 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 retvlsende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2015 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. 

Frederikshavn, den 15. marts 2016 
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LEDELSESBERETNING 

Årets resultat viser et resultat på 75 tkr. mod et budgetteret resultat på -18 tkr. Resultatet må betragtes 
som tilfredsstillende. 

Årets resultat er 93 tkr. bedre end budgetteret. De samlede indtægter er 221 tkr. over de budgetterede, 
hvilket hovedsageligt skyldes indtægter fra rengøring af ny skolehal, som samtidig har betydet en stigning i 
lønudgifterne, der er 168 tkr. større end budgetteret. 

Frederikshavn Idrætscenter l/S har ultimo en positiv egenkapital på 937 tkr. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten for Frederikshavn Idrætscenter l/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med den danske års 
regnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A. 

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 værdireguleringer 
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 interes 
sentskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

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

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

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

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

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning 
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet 
sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse 
med salget. 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger 
til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godt 
gørelser fra offentlige myndigheder. 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, 
tab på debitorer. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtæg 
ter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
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ANVENDT REGNSKABS PRAKSIS 

BALANCEN 

Materielle anlægsaktiver 
Renovering måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

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

Renoveringen afskrives over 20 år. Interessentskabet har fået byrådets tilladelse til at fravige interessent 
skabskontraktens § 4, således at renoveringen afskrives over maksimalt 20 år. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forvente 
de tab. 

Gældsforpligtelser 
Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. 

Gæld i øvrigt måles til nominel værdi. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Ikke revide- 
ret budget 

Note 2015 2015 % 2014 

Afståelse lejerettigheder ............... 242.647 242.647 100 241.360 
Værelsesudlejning, netto .............. 225.967 160.000 141 144.694 
Rengøring .................................. 223.700 62.500 358 125.000 
Udlejning medarbejdere ................ 606.618 606.617 100 603.400 
Indtægter i alt ........................... 1.298.932 1.071.764 121 1.114.454 

Driftstilskud .......... '" ................. 3.247.567 3.253.434 99 3.323.203 

Indtægter/tilskud i alt ................. 4.546.499 4.325.198 105 4.437.657 

Lønninger ................................. -3.642.662 -3.475.000 105 -3.399.013 

Ejendomsforsikring og skadedyrs- 
bekæmpelse .............................. -58.731 -60.000 98 -94.885 
Rengøring og vask ........................ -38.457 -60.000 64 -44.282 
Vedligeholdelse .......................... 2 -309.221 -200.000 155 -189.712 
Nyanskaffelser og forbedringer ....... 3 -57.653 -150.000 38 -69.306 
Lokaleomkostninger .................... -464.062 -470.000 99 -398.185 

Markedsføring og annoncer ............ O -10.000 O -18.920 
Repræsentation .......................... -410 -3.000 14 -150 
Kurser og møder ......................... -20.877 -20.000 104 -11.142 
Personaleomkostninger ................. -65.929 -70.000 94 -36.908 
Arbejdstøj ................................. -29.136 -30.000 97 -24.578 
Forsikringer ............................... -48.580 -43.000 113 -45.170 
Kontingenter og abonnementer ....... -1.139 -10.000 11 -3.037 
Kontorartikler, porto og 
edb-udgifter .............................. -24.202 -35.000 69 -19.472 
Telefon .................................... -11.898 -10.000 119 -6.759 
Revision og regnskabsassistance ...... -16.500 -20.000 83 -16.500 
Revision Frederikshavn 
Idrætshal ApS ............................. -4.800 -5.000 96 -4.700 
Øvrige omkostninger ................... -223.471 -256.000 87 -187.336 

Omkostninger i alt ...................... -4.330.195 -4.201.000 103 -3.984.534 

RESULTAT FØR RENTER 
OG AFSKRIVNING ........................ 216.304 124.198 174 453.123 

Afskrivning renovering .................. 4 -118.881 -118.881 100 -118.881 

RESULTAT FØR RENTER ............... 97.423 5.317 1.832 334.242 

Renteindtægter .......................... O O O O 
Renteudgifter ............................. -21.947 -23.000 95 -23.794 

ÅRETS RESULTAT ....................... 75.476 -17.683 310.448 



BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER 

Renovering 2004-2006 . 
Materielle anlægsaktiver . 

ANLÆGSAKTIVER . 

Tilgodehavende fra salg . 
Tilgodehavender . 

Indestående i pengeinstitut . 
Kassebeholdning . 
Likvide beholdninger . 

OMSÆTNINGSAKTIVER . 

AKTIVER . 

PASSIVER 

EGENKAPITAL . 

Kommunekredit . 
Langfristede gældsforpligtelser . 

Kortfristet del af langfristet gæld .. 
Leverandørgæld . 
Feriepengeforpligtelse funktionærer . 
Skyldig skat og AM-bidrag . 
Skyldige omkostninger . 
Moms . 
Forudmodtaget tilskud . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 
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Note 2015 2014 

1.188.865 1.307.746 
4 1.188.865 1.307.746 

1.188.865 1.307.746 

202.750 1.006.228 
202.750 1.006.228 

1.792.864 41.987 
13.221 6.897 

1.806.085 48.884 

2.008.835 1.055.112 

3.197.700 2.362.858 

937.280 861.804 

5 580.647 655.305 
580.647 655.305 

5 73.563 70.310 
28.993 38.453 

433.186 421.734 
124.713 123.068 
120.489 88.520 
79.012 103.664 

819.817 O 
1.679.773 845.749 

2.260.420 1.501.054 

3.197.700 2.362.858 



EGENKAPITAL 

Årets resultat . 

ÅRETS KAPITALÆNDRING . 

Egenkapital 1. januar . 

EGENKAPITAL 31. DECEMBER . 

2015 

75.476 

75.476 

861.804 

937.280 

10 

2014 

310.448 

310.448 

551.356 

861.804 



NOTER 

Lønninger 
Lønninger . 
Regulering feriepengeforpligtelse funktionærer . 
Pensionsbidrag . 
Sociale ydelser . 
Skattefri befordrings- og rejsegodtgørelse . 

Vedligeholdelse 
Badmintonhallen . 
Idrætshallen . 
Atletcentret . 
Alle haller . 
Drift af ny skolehal . 

Nyanskaffelser og forbedringer 
Badmintonhallen . 
Idrætshallen . 
Alle haller . 
Cafeteria BH . 
Værelser . 
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2015 2014 Note 

1 
3.228.225 2.994.945 

59.634 86.352 
272.168 241.565 
67.517 64.644 
15.118 11.507 

3.642.662 3.399.013 

2 
17.016 44.223 
99.620 70.216 
15.444 20.422 

141.787 54.851 
35.354 O 

309.221 189.712 

3 
O 1.535 

50.810 2.571 
6.843 48.540 

O 1.308 
O 15.352 

57.653 69.306 

Materielle anlægsaktiver 
Kostpris 1. januar 2015 . 
Kostpris 31. december 2015 . 

4 
3.294.213 
3.294.213 

Afskrivninger 1. januar 2015 . 
Årets afskrivninger . 
Afskrivninger 31. december 2015 .. 

1.986.467 
118.881 

2.105.348 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 .. 1.188.865 

Langfristede gældsforpligtelse 5 
1/1 2015 31/122015 Afdrag Restgæld 
gæld i alt gæld i alt næste år efter 5 år 

Kommunekredit .................. 725.615 654.210 73.563 263.477 

725.615 654.210 73.563 263.477 
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FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen Maritim Historisk Forening
Langerak 70
9900 Frederikshavn

Hjemmeside:
E-mail:

www.frederikshavnbedding.dk
beddingen@beddingen.dk

CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

28977816
14. marts 2005
Frederikshavn
1. januar - 31. december

Bestyrelse Walther Hansen, formand, Klitgaard
Knud Erik Hørby, næstformand, Brugerforening
Erik Christensen, Nordjyllands Kystmuseum
Elvin Frandsen, Frederikshavn Sportsdykkerklub
Henning Pedersen, Værftshistorisk Forening
Kenneth Bergen, Kommunerepræsentant

Revision BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab
Rimmens Alle 89, Box 712
9900 Frederikshavn

Pengeinstitut Spar Nord Bank A/S
Danmarksgade 48
9900 Frederikshavn

Advokat Advokatfirmaet Espersen A/S
Tordenskjoldsgade 6
9900 Frederikshavn

http://www.frederikshavnbedding.dk
mailto:beddingen@beddingen.dk
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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for
Maritim Historisk Forening.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik som beskrevet i regnskabets afsnit
om anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret-
ningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikshavn, den 18. maj 2016

Bestyrelse:

~--
Kenneth Bergen

Walther Hansen

Elvin Frandsen
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DENUAFHÆNGIGEREVISORSERKLÆRING

TUmedlemmerne i Maritim Historisk Forening

Vi har udført review af årsregnskabet for Maritim Historisk Forening for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis,resultatopgørelse, balance og noter. Årsregn-
skabet udarbejdes i overensstemmelsemed god regnskabsskikpå grundlag af den på side 6-7 anvendte
regnskabspraksis.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med god regnskabsskik og den på side 6-7 anvendte regnskabspraksis. Ledelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et
årsregnskabuden 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 overens-
stemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og
yderligere 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
væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige
begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af
historiske regnskaberer en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisorudfører handlinger, der
primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i foreningen, samt
anvendelseaf 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
årsregnskabet.

Konklusion
Ved det udførte reviewer vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at
årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015 i overensstemmelse med god regnskabsskikog den på side 6-7 anvendte regnskabs-
praksis.

Frederikshavn, den 18. maj 2016

BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr.2022 2670

an KammannAndersen
Statsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNI NG

Væsentligste aktivitet
Foreningens formål er at fremme, støtte og formidle interessen for historiske, museale og maritime
aktiviteter.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat ansesfor tilfredsstillende.

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

Årsrapporten for Maritim Historisk Forening for 2015 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabs-
skik jf. nedenfor.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksissomsidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
foreningen 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
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspostnedenfor.

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

Den regnskabsmæssigeværdi 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

Indtægter
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering af varer og ydelser eller benyttelse
af lokaler har fundet sted inden årets udgang.

Tilskud fra Frederikshavn Kommune indregnes i det regnskabsårtilskuddet vedrører, uden hensyntagen
til betalingstidspunktet.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, drift af maskiner mv.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Beddingsanlæg mv., fundament til telthal, fartøjet Nordlyset samt andre anlæg, driftsmateriel og
inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris, reduceret med modtagne tilskud, 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 :

Beddingsanlægmv .
Fundament til telthal .
Fartøjet Nordlyset .
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .

Brugstid Restværdi

20 år Okr.
20 år Okr.
10 år Okr.

3-10år Okr.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøressom forskellen mellem salgs-
pris med fradrag af salgsomkostningerog den regnskabsmæssigeværdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

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

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

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



RESULTATOPGØRELSE1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

NETTOOMSÆTNING .

Lokaleomkostninger 2
Administrationsomkostninger........................................... 3
Kran, truck og andre driftsomkostninger............................. 4

RESULTAT FØRAFSKRIVNINGER .

Afskrivninger............................................................... 5

RESULTAT FØR RENTER...............................•.................

Andre finansielle omkostninger.. 6

ÅRETS RESULTAT .

FORSLAGTIL RESULTATDISPONERING

Henlæggelse til ophugning af Fartøjet Nordlyset.. .
Overført resultat .

IALT .

8

2015 2014

376.793 402.534

-203.279 -271.063
-18.093 -10.155
-19.837 -13.144

135.584 108.172

-65.215 -89.216

70.369 18.956

-444 -7.388

69.925 11.568

60.000
9.925

o
11.568

69.925 11.568



BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note

Bedding mv................................................................. 7
Fundament til telthat. 7
Fartøjet Nordlyset........................................................ 7
Driftsmateriel og inventar..... 7
Materielle anlægsaktiver .

ANLÆGSAKTIVER .

Tilgodehavender fra salg .
Andre tilgodehavender. 8
Periodeafgrænsningsposter .
Ti Igodehavender .

Likvider .
Likvide beholdninger .

OMSÆTNINGSAKTIVER .

AKTIVER .

PASSIVER

Egenkapital .
Overført overskud .
Henlæggelse til ophugning af Fartøjet Nordlyset. .

EGENKAPITAL .

Gældsbrev FH Ejendom A/S .
Skyldige omkostninger. .
Frederikshavn Kommune, tilskud 2016 .
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .

Eventualposter mv.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

9

2015 2014

358.210 398.020
40.400 45.400

O 15.000
O 5.405

398.610 463.825

398.610 463.825

5.950 23.839
17.050 15.622

O 14.737
23.000 54.198

348.834 3.365
348.834 3.365

371.834 57.563

770.444 521.388

413.245 401.677
9.925 11.568

60.000 O

483.170 413.245

76.895 76.895
11.250 31.248

199.129 O
287.274 108.143

287.274 108.143

770.444 521.388

9

10



NOTER

Nettoomsætning
Salg af varer og ydelser .
Udlejning af lokaler ..
Kontingenter, Stiftere .
Kontingenter, Brugerforeningen .
Tilskud, kommune .
Støttebidrag .
Stumpemarked .

Lokaleomkostninger
Husleje .
Forsikringer, bygninger .
El, vand & kloak .
Varme .
Renovation .
Rengøring .
Vedligeholdelse bedding .
Vedligeholdelse bygning .
Tilskud til reparation af anløbsbro .

Administrationsomkostninger
Kontorhold. .
Telefon / internet .
Revisor .
Møder .
Annoncering .
Porto og gebyrer .
Abonnementer .
Forholdsmæssig moms .
Repræsentation .
Diverse .

2015

42.726
39.850
40.000
51.000

198.217
5.000

o
376.793

106.383
43.785
28.190
7.646
2.688
299

12.654
1.634

o
203.279

o
3.884
13.375

o
5.593
320
200

-5.597
699
-381

18.093

Kran, truck og andre driftsomkostninger
Reparationer og vedligeholdelse, kran og truck..................... 93
Forsikringer og vægtafgift, kran... 1.361
Forsikringer og vægtafgift, truck...................................... 1.092
Småanskaffelser... 8.157
Brændstof....... .. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. 1.706
Vedligeholdelse, inventar................................................ 948
Vedligeholdelse, værktøj................................................ 113
Ilt og gas.................................................................... 5.767
Forsikring SYSpidsgatter "Dore" 600

19.837

10

2014 Note

1
68.792
30.400
40.000
54.000

203.562
o

5.780

402.534

2
103.540
30.424
53.533
21.529
2.721
538

24.798
43.980
-10.000

271.063

3
391

2.723
17.375
1.625
1.405
776

2.136
-18.106
1.410
420

10.155

4
426

1.347
1.081
3.019
847
560

1.828
3.436
600

13.144



NOTER

Afskrivninger
Bedding .
Fundament .....•.......•..................................•.•..............
Fartøjet Nordlyset .
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .

Andre finansielle omkostninger
Kassekredit. .

Materielle anlægsaktiver

Fundament Bedding
til telthal mv.

Kostpris 1. januar 2015........... 60.000 960.875
Tilgang .............................. O O
Afgang ............................... O O
Kostpris 31. december 201 5... 60.000 960.875

Afskrivninger 1/1 2015 ........... 14.600 562.855
Årets afskrivninger ............... 5.000 39.810
Afskrivninger 31/12 2015 ...... 19.600 602.665

Regnskabsmæssig
værdi 31. december 2015 ...... 40.400 358.210

Andre tilgodehavender
Tilskud .
Moms .
Frederikshavn Forsyning .

11

2015 2014 Note

5
39.810 14.810
5.000 5.000

15.000 45.000
5.405 24.406

65.215 89.216

6
444 7.388

444 7.388

7

Fartøjet Driftstilbehør
Nordlyset og inventar

150.000 187.217
O O
O O

150.000 187.217

135.000 181.812
15.000 5.405

150.000 187.217

O O

2015 2014

8
O 10.000

923 5.622
16.127 O

17.050 15.622
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NOTER

Note

Eventualposter mv. 9
Foreningen har i 2011 fået tilsagn om tilskud fra Fødevare Erhverv og Aktionsgruppen
Vendsyssel på 346.200 kr. til restaurering af historisk skibstømrerværksted. Tilskuddet er
under forudsætning af, at projektet opretholdes i 5 år fra tilsagnstidspunktet.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 10
Til sikkerhed for bankgæld har foreningen deponeret ejerpantebrev på 500 tkr., der giver pant
i ejendommen Langerak 70, Frederikshavn, hvis regnskabsmæssigeværdi pr. 31. december
2015 udgør 358 tkr.

Til sikkerhed for gældsbrev er deponeret ejerpantebrev på 700 tkr., der ligeledes giver pant i
ejendommen Langerak 70, Frederikshavn, hvis regnskabsmæssigeværdi pr. 31. december
2015 udgør 358 tkr.
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Dokument Navn: illustration haltilskudsmodeller 031016 KFU.pptx
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2015/Dokumenter

Dagsordens titel Drøftelse af principper til brug for tildeling af driftstilskud 
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KOMMUNEN

UNG

KOMMUNAL HALSELVEJE HAL

+25

260 kr.

260 kr. 60 kr.

60 kr.

200 kr.

Udfordring A
Forskel i betaling for foreninger over og 

under 25 år til kommunal og selvejende hal.



KOMMUNEN

UNG

KOMMUNAL HALSELVEJE HAL

+25

260 kr.

260 kr. 260 kr.

260 kr.

0 kr. 200 kr.

0 kr.200 kr.

Løsningsforslag til udfordring A
Hæve prisen i kommunal hal og indføre 

lokaletilskud til kommunal hal



KOMMUNEN

SELVEJE HAL F

Udfordring B
Hvordan kan vi få ensrettet tilskudsmodellerne til selvejende haller fra de 

gamle kommuner i Frederikshavn Kommune? 

SELVEJE HAL A

SELVEJE HAL B

SELVEJE HAL C SELVEJE HAL D

SELVEJE HAL E

Aftale A

Aftale C

Aftale B
Aftale E

Aftale D

Aftale F



KOMMUNEN

SELVEJE HAL F

Løsningsforslag til udfordring B
Model baseret på ensartede principper og ensartede tilnærmede objektive 

faktorer med en aftalt vægtning af de enkelte faktorer 

SELVEJE HAL A

SELVEJE HAL B

SELVEJE HAL C SELVEJE HAL D

SELVEJE HAL E

Aftaler med 
selvejehaller

Princip:
1, 2, 3, 4, 5

Faktor og vægt
A - %
B - %
C - %
D - %
E - %
F - %



Principper for prioritering 1;2,3;4;5

KOMMUNEN

SELVEJE 
HAL F

Fælles løsningsforslag til udfordring A og B
Inklusion af foreningernes betaling for brug af selvejende haller i en ensartet 

haltilskudsmodel for de selvejende haller 
+ indførelse af et lavt ”brugs-gebyr”.

SELVEJE 
HAL A

SELVEJE 
HAL C

SELVEJE 
HAL D

SELVEJE 
HAL E

KOMMUNAL 
HAL

UNG +25

SELVEJE 
HAL B

Køb af timer til kommunale institutioner og foreningslivet

Låneydelser, vedligeholdelsesudgifter og -stand

Politisk prioriteret beløb

gebyr x kr.

gebyr x kr.

gebyr x kr.gebyr x kr.

gebyr x kr.

gebyr x kr.
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Ansøgning	til	Brøndums	Legat	– den	kulturelle	del	– oktober	2016

Vi tillader os hermed at anmode om hjælp til dækning af udgifter til dramatikeren 
Sten Kaalø's manuskript til Egnsspillet 2017.
Vedhæftet oplæg til "Når mørket bliver lyst" og budget.

Med venlig hilsen
Skagen Egnsspilsforening v. Christian Lykke Nielsen
Markvej 32, 9990 Skagen

”NÅR MØRKET BLIVER LYST”
                                          BUDGET 2017
INDTÆGTER

Entré                                                                  100.000kr.                                                          

(voksne 100kr. – unge 50.kr – børn u. 12 år gratis)

Fonde, legater m.v.                                210.000kr.

Brøndums legat      25.000kr.

Lokale sponsorer      40.700kr.

I alt    375.700kr.     

UDGIFTER

Manuskript     70.000kr.

Instruktion    105.700kr.

Musik     30.000kr.

Annoncering og markedsføring     20.000kr.

DVD     25.000kr.

Sceneopbygning, kostumer m.v.     20.000kr.

Administration, personale, rengøring     65.000kr.

Forsikring      2.000kr.

Evaluering     15.000kr.

Momsforpligtelser     13.000kr.

Uventede udgifter     10.000kr.

I alt   375.700kr.      

                
                                                                                                                                                                                                              
Prøveforløb er berammet til medio april, maj, juni og den sidste uge i juli op til premieren 4. 
August 2017. 
Spilledage i august 2017 (fredag-lørdag-søndag 4.-20. august: 9 dage + evt. + +evt. prolongation 
25.-26. august. I alt 11 spilledage) . 



 

 

”Når mørket bliver lyst” 

En komedie – om Reformationen i Skagen 

 

Det er Luthers år i 2017, og i den anledning vil Egnsspilgruppen i Skagen i 

samarbejde med Skagen Kirke opføre en til lejligheden skrevet  komedie af 

dramatikeren, poeten og præsten Sten Kaalø : ”Når mørket bliver lyst”. 

Gruppen, der har eksisteret siden 1985, følger med dette syttende egnsspil op 

på en tradition med amatører og professionelle. Gruppen består nu af ca. 100 

aktive medlemmer i alle aldre fra skolebørn til pensionister. Et bredt udsnit af 

den skagske befolkning, der gennem teatrets fantasi, fællesskab, disciplin og 

samarbejde har skabt en social samhørighed, venskaber og større forståelse for 

sprog, udtryk, adfærd og det at sprænge grænser. 

”Når mørket bliver lyst” er en fantasi om Martin Luther, om fiskere i Skagen, om 

Reformationen, om kætterske tiltag, om nye strømninger og tanker i filosofi og 

videnskab, om kærligheden og om døden. 

Forestillingen bliver opført som et middelalderligt kirkespil mellem de gamle 

fiskerhuse ved Kystmuseet i Skagen (tidl. ”Fortidsminderne”). Det kristne 

budskab bliver med næsten nutidig kommunikationshastighed for første gang 

spredt på modersmålet i den Reformation, som Luther satte gang i med sine 95 

teser på kirkedøren i Wittenberg. 

Munke og nonner, præster og fiskere, unge elskende, malere og kunstnere, 

kvinder og børn vil synge og agere gennem 500 års Reformation accompagneret 

af forestillingens komponist, musikeren og organisten Knud Erik Thrane, 

korindstudering ved Skagen Kirkes organist Rikke Kursch og iscenesat af 

instruktøren Mads-Peter Neumann. 

Premiere 4. August 2017. 
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Kultur- & Fritidsudvalget 
Frederikshavn kommune 

      Skagen 13/9 2016 

Ansøgning Skagen Vinterbader Festival 2017 – Brøndums Legat 

En gruppe vinterbadere i Skagen fik i 2011 en idé: Man ville skabe Danmarks første Vinterbader Festival!  

2017 vil være det 6. år for Vinterbaderfestivalen – en tradition er skabt. Projektet er blevet en årligt tilbagevendende 
begivenhed, og der har været stor opbakning. I 2016 var deltagerantallet på 280 personer –et absolut max. da 
Vinterbaderklubben Isbryderne selv står for afviklingen. Ligeledes har der alle årene været massiv mediedækning. I 
2016 lavede tv2 nord en reportage fra ”det kolde gys” og pt forhandles der vedr. udsendelse om 
Vinterbaderfestivalen 2017 til landsdækkende tv2.  

Vinterbaderfestivalen påstås at være et af Danmarks mest originale initiativer. Et initiativ der i høj grad er med til at 
fremme den kulturelle udvikling og i det hele taget kendskabsgraden til Skagen.  

Målet er at skabe en begivenhed som kan fremme turisme og beskæftigelse i Skagen, særligt i den stille måned i 
januar. Der sættes også fokus på det at være Vinterbader, som et sundhedstiltag. Dette vil Skagen Vinterbaderklub 
”Isbryderne” gerne arbejde videre på, og styregruppen har valgt Mette Hust som formand.  

Guidede ture i Skagen, er hvert år en del af programmet. Her er ”Havneturen” særdeles populær, hvor der både 
fortælles om virksomhederne og om turismen. Der fortælles naturligvis også om havnen i fortiden, nutiden og 
fremtiden, blandt andet om den nye havneudvidelse, der har gjort at store krydstogtskibe kan lægge til og hvilke 
positive betydninger det har for hele byen. 
 
Projektet bæres igennem af frivillige fra Skagen Vinterbaderklub, som til daglig holder til i deres badehus beliggende 
på Skagen Havns grund ved strandpromenaden ud til Sønderstrand. Her er det grundet fredet område ikke muligt at 
opsætte telt, derfor flyttes badningerne ved Vinterbaderfestivalen ud til Grenen Camping (Camp One), hvor det 
netop er muligt at opsætte telt, der kan rumme de mange mennesker. Det er også her fra festivaldeltagerne i samlet 
flok går til havet for at opleve ”det kolde gys”. 

Turisthus Nord bakker også op om initiativet, idet man også der ser det som et projekt, der kan skabe en 
oplevelsesøkonomisk saltvandsindsprøjtning i januar måned, hvor der er allermest brug for det. 
 
Selvom deltagerne betaler for forplejning og ophold koster det desværre flere midler end arrangørerne har kunnet 
finde økonomi til. Der er leje af lokaler, livreddere, telt, information, markedsføring, EL, rengøring mv.  
 
Arrangement er planlagt fra torsdag d. 26. til søndag d. 29. januar 2017. Flere virksomheder og hoteller har 
tilkendegivet at de vil holde åbent, hvor de ellers normalt holder lukket. 
 
Der søges hermed om støtte på: Kr. 10.000,- Brøndums Legat - Kultur og Fritidsudvalget ved Frederikshavn 
kommune.  

Med venlig hilsen 

Mette Hust 
Formand for Skagen Vinterbaderfestival 
 

 



BUDGET for vinterbaderfestival 26. 27. 28. 29. januar 2017

Inc. moms (250 deltagere) Budget Regnskab

2017 2017 2016 2016

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Projekttimer Karen (ca.60 timer x 300 kr.) 22.500,00kr.       22.500,00kr.    

Indkaldelse/referat, kommunikation m/erhvervet i 

Skagen + hotel og restaurationsbranchen, søges midler

  kommunen, sponsoransøgning, plakater, renskrivning 

og layout-invitation,program,tilmelding

Møder: To Do, Kappelborg, Turisthus Nord 3.500,00kr.          3.247,00kr.       

Dykkerklubben, livreddere 1.500,00kr.          1.000,00kr.       

Underholdning 10.000,00kr.       11.500,00kr.    

gaver til Grenen Camping samt evt. øvrige 1.000,00kr.          620,00kr.          

Guider  kr. -   

Velkomst Kulturhuset Super Brugsen sandwich (221) 9.000,00kr.          7.674,34kr.       

Color Hotel Fællesmiddag lørdag på250x225 56.250,00kr.       52.780,00kr.    

3 x suppe Jakobs á kr. 50,00 pr. person, morgen (750 pers.) 37.500,00kr.       46.445,00kr.    

Kakao på grenen 250x50 kr. 12.500,00kr.       -

Frokost  250x55 kr. (Skipperlabskovs / Folden) 13.750,00kr.       12.480,00kr.    

Leje af bil, brændstof   2.500,00kr.          2.149,00kr.       

Leje af salen Kulturhuset inkl. Rengøring 1.500,00kr.          

Telte Gorms 7.500,00kr.          5.150,00kr.       

El tavle + forbrug v/ campingpladsen 1.500,00kr.          

Leje af varmekanoner 1.500,00kr.          

Leje af borde- musikanlæg m.m. i morgenteltet (Jacobs) 5.000,00kr.          

EzeePrint skilte 3.000,00kr.          2.593,75kr.       

Mapper -kr.                    

Turisthus Nord kontingent 3.500,00kr.          3.312,50kr.       

TV optagelse Kørsel -kr.                    451,50kr.          

Toiletvogn Nordjysk Lift + hent i Fr. havn 1.000,00kr.          976,94kr.          

Stenbroen Pins, årstal 4.000,00kr.          3.780,00kr.       

Sikkerhedsveste 300,00kr.             

Boghandlen/mapper/farvepatroner 4.000,00kr.          4.843,45kr.       

Uforudsete udgifter 7.500,00kr.          

Renter + indmeldelse torsdag aften 500,00kr.           729,23kr.          

Brøndums Legat

Spar Nord fonden, 10.000,00kr.     8.000,00kr.      

Kommunen -kr.                  10.000,00kr.    

166 Deltagerbetaling  3 dage kr. 700 (stigning 12%) 116.200,00kr.   kr. 160.250,00

40 Deltagerbetaling Isbryderne á kr. 550  ?? 22.000,00kr.     

44 Deltagerbetaling 2 dage kr. 560 (stigning 12%) 24.640,00kr.     

Deltagerbetaling 1 dag kr. 475   afstemte beløb (stigning 12%) 8.000,00kr.        

Totale udgifter 187.800,00kr.     181.503,48

Totale indtægter 181.340,00kr.   178.979,23kr.  

Budgetteret underskud -6.460,00kr.      -2.524,25 Underskud

Udgift pr. deltager 716,20kr.           645,92kr.          
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Brøndums legat  

Jeg hedder Kurt Villi Jensen. ( Silverstervideo)

Jeg begyndte i 1999 at lave lokalhistoriske film, og har lavet ca. 350 stk. som er i Tinghusets arkiv.

Der er blandt andet portrætter af Skagboer, Ålbækker og Hulsigboer, som fortæller em deres liv.

Jeg har også lavet film om hvad der er sket i Skagen – Ålbæk fra 1999 og op til nu, blandt andet byrådemøder fra det 

gamle Skages byråd, og alle borgmester er filmet fra Nibe Hansen og til Birgit Hansen.

Da jeg ikke har søgt om noget før, vil jer gerne søge om tilskud til en ny Cam mikrofon, da den gamle er færdig, en ny 

koster kr. 1485,00 + fragt kr. 29,00 altså i alt kr. 1514,00 den hedder røde mik.

Venlig hilsen

Kurt Villi Jensen

Skarpæsvej 175

Skagen 

Tlf  25716393   Silverstarvideo    Mine film kan ses på nordbo1oo

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimlZCav4zPAhVDvRoKHc7iAXIQjRwIBw&url=http://www.danguitar.dk/product/roede-vmpr-videomic-pro-rycote-kamera-mikrofon-4510/&psig=AFQjCNHFcLfw3_Q6meH3n-Kcf3MLI-QNsg&ust=1473861245404535
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Brøndums legat                             Skagen, 1. september 2016. 

Ansøgning om støtte til madpakkehus ved regnvandsbassin, Skagen Nordby.
På vegne af Guldmajssøens Venner skal jeg hermed tillade mig at søge Brøndums Legat om et til-

skud på kr. 15.000 til opførelse af et madpakkehus ved dennye regnvandssø, Guldmajssøen, der
indgår i et afvandingsprojekt forSkagen Nordby.

Frederikshavn Kommune har i april 2016 meddelt landzonetilladelse til etableringenaf regnvands-
søen med tilhørende madpakkehus på 28m2. 

Begge dele er nu godkendt uden indsigelser og selve søen vil blive etableret i efteråret 2016.
Madpakkehuset indgår i planerne for en rekreativ udnyttelse af området omkring regnvandssøen. 

Bygningenudformes som en omvendt båd udført i træ. Modellen findes på Kystmuseets afdeling i 
Skagen og hos enkelte private. Den kendes også fra et af Martinus Rørbyes malerier fra Skagen.

Madpakkehusetvil, udover at blive brugtsom madpakkehus, også kunne anvendes somfortællehyt-
te for især de nærliggende institutioners børn og de mange børn på lejrskole i Skagen. Baggrunden 

for søen giver afsæt for geografiske og biologiske fortællinger, og hytten selv giver afsæt for histo-
riske fortællinger om fiskernes liv samt fortællinger om kunsten og dens betydning.

Huset kan bruges uden andet inventar end borde og bænke, men det kan også udstyres med gamle 
fiskeredskaber, materialer og medier til at støtte fortællingerne og som motiver for de besøgendes

billeder.

Man ser de kulturelle, rekreative muligheder som en del af en større helhed, idet der tæt på nordby-
en findes flere spændende projekter som eksempelvis: EU Life der er et projekt med EU støtte, der 

skal reetablere og bevare den unikke natur på Skagen Odde, stisystemet `Grenensporet´, etableret af 

Frederikshavn Kommune, der går omkring de 4 fyr i og omkring Skagen, Naturstyrelsens oplevel-
sescenter om fugle i Det grå Fyr og senest planerne om at lave et Center for international samtids-

kunst på det af Jørn Utzon tegnede Skagen Odde Naturcenter. 

Guldmajssøens Venner vil stå for drift og vedligeholdelse af madpakkehuset og skal i det hele taget
som en lokalforankret forening stå for etableringen af det rekreative område, der er budgetteret til 

kr. 235.000. En bevilling af det ansøgte beløbvil derfor være med til at udgøre den kapital, der gi-
ver os mulighed for med større vægt at søge restfinansiering hos andre og opnå donationer af ek-

sempelvis fiskeredskaber.

Med venlig hilsen og håb om imødekommelse af ansøgningen. 

MichaelJørgensen
Formand for Guldmajssøens Venner

Nedre Mosevej 101

9990 Skagen
2123 2665

traeogskov@gmail.com

mailto:tvermoes@outlook.dk


Samlet budget for Guldmajssøen

Samlet budget for Guldmajssøen

Madpakkehus    149.500 kr inkl. moms

Flydebro i træ ca . 63.000 kr inkl. moms

Bænke 36.000 kr. inkl. moms

I alt 248.500 kr.

Bilag: 1. Skitse af madpakkebåd

           2. Tilbud på madpakkebåd
     3. Udkast til rekreativt område
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Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune

Dato: 8. august 2016

Følgende to figurer viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014, 2015 samt perioden januar - juli 2016.

2013 2014 2015 2016

Januar 6,98 6,25 6,35 6,46

Februar 6,56 5,73 6,65 7,58

Marts 4,81 6,08 6,92 5,88

April 4,16 4,74 4,84 5,66

Maj 4,22 4,74 4,36 5,19

Juni 4,22 4,5 4,57 4,99

Juli 3,41 3,82 3,46 3,67

August 3,88 4,52 4,22

September 5,13 5,89 5,54

Oktober 5,04 5,57 5,76

November 5,77 6,18 6,42

December 5,27 5,41 5,65

Gennemsnit 4,93 5,26 5,4 6,34
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Side2/2
Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra juli 2015 til og med juli 2016). 

Farverne illustrerer de fire direktørområder. 

Sygdomsrelateret 

fraværsprocent

Jul. 

2015

Aug. 

2015

Sep. 

2015

Okt. 

2015

Nov. 

2015

Dec. 

2015

Jan. 

2016

Feb. 

2016

Mar. 

2016

Apr. 

2016

Maj 

2016

Jun. 

2016

Jul. 

2016
Gennemsnit

Ejendom. 4,57 5,59 7,16 7,81 7,95 5,57 6,17 7,99 5,38 4,95 4,08 4,42 4,38 5,81

Økonomi og 
Personale

0,97 1,27 1,88 0,98 1,70 1,16 3,52 3,35 4,13 3,34 2,46 2,50 2,13 2,08

Park og Vej 3,75 4,76 5,88 4,03 4,55 4,27 2,78 3,69 2,73 3,05 2,58 3,28 1,47 3,61

Teknik og Miljø 4,08 3,16 3,40 3,56 5,33 2,88 2,83 4,83 2,37 3,29 2,77 2,82 1,43 3,30

Udvikling og 
Erhvervssekretariatet - - 0,97 - 1,44 1,24 1,11 - 0,33 0,37 - 0,34 - 0,46

Familie 2,76 3,84 5,53 5,86 5,43 5,00 6,13 7,72 5,18 5,72 4,22 3,96 2,10 4,91

Fritidstilbud/Kultur og 

Fritid
1,70 1,71 5,13 3,22 3,97 2,13 2,28 4,92 3,83 3,46 2,69 2,11 0,53 2,97

Børn og Skole 2,55 4,39 5,97 5,76 6,61 5,71 6,69 7,57 6,08 6,00 5,65 5,10 3,50 5,54

Arbejdsmarked 2,31 2,17 4,25 5,71 5,86 4,07 6,29 7,14 4,15 5,29 8,03 6,19 3,63 5,05

Bibliotek og 

Borgerservice
2,19 2,08 3,53 5,03 4,46 3,44 5,27 6,06 4,65 4,60 4,21 4,87 3,73 4,16

Ungeenhed 4,61 2,94 5,46 5,66 8,31 7,37 6,72 9,30 7,44 5,32 5,51 6,23 3,96 6,02

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 1,19 1,72 2,33 0,14 3,83 1,03 3,85 4,08 4,22 0,56 1,00 0,99 0,31 1,95

Sundhed og Pleje 4,10 4,82 6,13 6,27 6,66 6,70 7,40 7,76 6,76 6,03 5,18 5,31 4,37 5,93

Ledelsessekretariat - 0,82 1,95 1,39 - 0,67 3,19 1,47 4,64 1,20 0,35 0,34 - 1,24

Social- og 

Sundhedsmyndighed
2,44 2,31 5,23 4,48 3,55 3,31 3,15 3,05 3,24 3,69 2,26 2,38 2,34 3,19

Handicap og 
Psykiatri

3,89 5,14 5,92 7,72 8,93 7,42 7,73 10,82 6,80 6,93 6,64 6,30 4,72 6,80

Bemærkninger til ovenstående statistik

Alle ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær i rapporten ”Sygdomsrelateret 

fraværsprocent, LPT171” den 8. august 2016.

Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste 

arbejdsskade, sygdom med § 56-aftale og Arbejdsskade.

Medarbejderkredse indeholdt i rapporten: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, 

Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, 

Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og vikar.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at opgørelsesgrundlaget for ovenstående statistik er 

ændret pr. 1. januar 2016 jf. beslutning på møde i HovedMED den 17. marts 2016.

Dette betyder, at den statistik, der fremgår af nærværende dokument, er ændret i 

overensstemmelse med den nye måde at opgøre sygefravær på.
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