
Referat Folkeoplysningsudvalget 

Ordinært møde 

Dato  27. marts 2008

Tid  16:30

Sted  Mødelokale 5, etage 3A, Kattegatsiloen, Silovej 8

NB. 

Fraværende Inge N. Rasmussen, Ketty Kjær Pedersen, Bent H. Pedersen. John Christensen 
forlod mødet 17.00.

Medlemmer   Anders Gram Mikkelsen (A) 
Steen Jensen (A) 
Mogens Brag (V) 
Anders Starberg Pedersen (A) 
Søren Visti Jensen (F) 
John Christensen (V) 
Jytte Schaltz (A) 
Bent H. Pedersen - hovedområde 1 
Grethe Skovmand - hovedområde 1 
Elin Hovedskov - hovedområde 2 
Henrik Carlsen - hovedområde 2 
Inge N. Rasmussen - hovedområde 2 
Karina Gajhede - hovedområde 2 
Ketty Kjær Pedersen - hovedområde 2 
Mogens Hørby Jensen - hovedområde 2 
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1. Overskud/underskud for kalenderåret 2007 vedr. 
folkeoplysning og fritidsaktiviteter  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 00/2049 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsafdelingen har i henhold til bestemmelserne om 
økonomisk decentralisering udarbejdet opgørelse over over-/underskud 
for regnskabsåret 2007. Opgørelsen viser, at der i 2007 er et netto 
overskud på kr. 222.496. Dette overskud kan i henhold til 
bestemmelserne om økonomisk decentralisering forventes overført til 
budgetår 2008.  
  
Driftsoverskuddet fordeler sig således: 

  
Mindreforbrug ved ikke kommunale lokaler på kr. 30.683 omfatter leje 
af sportshal og gymnastiksale på Frederikshavn Gymnasium og 
Privatskolen samt rengørings- og forbrugsudgifter. Havbiologisk 
Laboratorium, Kirkegade 8  og Sporelaboratoriet, Tordenskjoldsgade 13, 
begge beliggende i Frederikshavn By er ligeledes omfattet af ordningen.  
  
Aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven dækker arrangement vedr. 
aktiv efterårsferie.  
  
Slutteligt skal nævnes, at overnatningspuljen er omfattet af 
merforbruget på kr. 493.083 på hovedområde 2.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at den fremlagte opgørelse 
tages til efterretning.  

Mindreforbrug vedr. rengøring af lokaler 42.430 kr. 
Mindreforbrug ved ikke kommunale lokaler til 
fritidsundervisning 

30.683 kr. 

Mindreforbrug vedr. initiativpuljen 149.400 kr. 
Mindreforbrug vedr. hovedområde 1 566.994 kr. 
Merforbrug vedr. hovedområde 2 493.083 kr. 
Mindreforbrug vedr. lokaletilskud 83.254 kr. 
Mindreforbrug vedr. aktiviteter udenfor 
folkeoplysningsloven 

18.138 kr. 

Underskud overført fra år 2006 175.320 kr. 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 27. marts 2008 
Taget til efterretning 

Fraværende: Inge N. Rasmussen, Ketty Kjær Pedersen, Bent H. Pedersen. John 
Christensen forlod mødet 17.00. 
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2. Valg af medlem til FUF's styrelse  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 06/5100 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Folkeoplysningsudvalget besluttede i deres møde af 18. januar 2007, at 
vælge 2 repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget med sæde i FUF’s 
styrelse i henhold til § 5 i FUF’s vedtægter.  
  
Efter henvendelse fra FUF medio marts 2008 ønsker den ene af de 
valgte repræsentanter at udtræde af styrelsen, hvorfor valg af en ny 
repræsentant skal foreligge.  
  
Til orientering skal nævnes, at repræsentanterne vælges for den 
samlede byrådsperiode.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 
vælger en repræsentant til at indtræde i styrelsen for Frederikshavn 
Ungdoms Fællesråd.  

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 27. marts 2008 
Steen Jensen valgt. 

Fraværende: Inge N. Rasmussen, Ketty Kjær Pedersen, Bent H. Pedersen. John 
Christensen forlod mødet 17.00. 
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3. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende 
distriktsforening fra IMU Nordjylland.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/5281 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

kredsen IMU Nordjylland ansøger hermed om godkendelse som 
folkeoplysende distriktsforening under Folkeoplysningsloven og 
”Frederikshavner Ordningen”.  
  
Kredsarbejdets formål er i overensstemmelse med Bibelen og på 
evangelisk-luthersk grund at virke til fremme af ungdomsarbejdet i 
kirkelig forening for den Indre Mission i Danmark.  
  
Foreningen opfylder med de indsendte vedtægter betingelserne for 
tilskud.  
  
Det skal oplyses, at distriktsforeninger mv. har været under 
amtskommunale regler. Med kommunalreformen overgår disse 
foreningsstrukturer under de kommunale bestemmelser i 
folkeoplysningsloven.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at foreningen godkendes som 
støtteberettiget i henhold til Folkeoplysningsloven og ”Frederikshavner 
Ordningens” bestemmelser.  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Vedtægter mv. for foreningen IMU Nordjylland..pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Vedtægter mv. for foreningen IMU Nordjylland FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 27. marts 2008 
Ansøgning afslået. 

Fraværende: Inge N. Rasmussen, Ketty Kjær Pedersen, Bent H. Pedersen. John 
Christensen forlod mødet 17.00. 
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4. Ansøgning om fortsat støtte til udviklingsprojekt  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/5830 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Ungdomsafdelingen Frederikshavn Sejlklub søger om fortsat økonomisk 
støtte på kr. 20.000 til undervisning og undervisningsmateriel i 
udviklingsprojektet ”Sejlsport i skolen”.  
  
Projektets vision er ”at skabe en ordning, hvor skolebørn og unge i 
alderen 13 til 16 år i Frederikshavn kommune får mulighed for at dyrke 
sejlsport som en integreret del af idrætsundervisningen”.  
  
Projektet er sket i samarbejde mellem Frederikshavn kommune, Dansk 
Sejlunion, skoler i Frederikshavn, sponsorer og Frederikshavn sejlklubs 
ungdomsafdeling. Derigennem har der været skabt mulighed for, at 
kommunens skolebørn i praksis prøver sejlsport som en del af 
idrætsundervisningen.   
  
Folkeoplysningsudvalget ydede i maj 2007 økonomisk støtte til projektet 
på kr. 20.000 via Initiativpuljen til undervisning og 
undervisningsmateriel.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller ansøgningen til afslag.  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Ansøgning om fortsat støtte til udviklingsprojekt.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Ansøgning om fortsat støtte til udviklingsprojekt FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 27. marts 2008 
Indstilling godkendt. 

Fraværende: Inge N. Rasmussen, Ketty Kjær Pedersen, Bent H. Pedersen. John 
Christensen forlod mødet 17.00. 
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5. Regler for Anlægspuljen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/1251 
Sbh: CHEI 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Folkeoplysningsudvalget opfordrede på sidste møde i udvalget torsdag 
den 28. februar 2008, Børne- & Kulturforvaltningen til at udarbejde et 
oplæg til regler for anlægspuljen. I dette arbejde deltog også 
medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget, som også kunne repræsentere 
de to store paraplyorganisationer i Frederikshavn Kommune. 
  
På baggrund af en konstruktiv dialog imellem forvaltning og udvalg er 
følgende forslag til regelsæt for anlægspuljen fremkommet. 
  

1.      Puljen kan kun søges af foreninger der er godkendt som 
tilskudsberettigede under folkeoplysningsloven & 
Frederikshavner Ordningen. 

2.      Ansøgningsfristen er 1. september. 
3.      Der gives tilskud til nye anlæg og vedligeholdelsesarbejder som 

ikke kan støttes igennem de ordinære tilskud under 
Frederikshavner Ordningen. 

4.      Der gives tilskud til energibesparende investeringer. 
5.      Der gives ikke tilskud til foreningsrekvisitter. 
6.      Ansøgningen skal sendes til Folkeoplysningsudvalget og 

indeholde: 
a.      Beskrivelse og formål med projektet 
b.      Udspecificeret budget for projektet 
c.       Seneste årsregnskab 
d.      Oplysninger om der er søgt andre steder til samme 

projekt. 
7.      Det bevilgede beløb skal være brugt senest 31. december i 

efterfølgende kalenderår. 
8.      Foreningen fremsender på eget initiativ regnskab over projektet 

senest 8 uger efter afslutning af projektet. 
  
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller at forslaget godkendes. 
  
  
  

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 27. marts 2008 
Forslag godkendt. 

Fraværende: Inge N. Rasmussen, Ketty Kjær Pedersen, Bent H. Pedersen. John 
Christensen forlod mødet 17.00. 
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6. Lokaleprioritering i Kulturhusene  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets årlige arbejde med fordeling 
af kommunale lokaler til ansøgende foreninger i maj måned, er der brug 
for nye regler for kulturhusområdet. Folkeoplysningsudvalget nedsætter 
hvert år et underudvalg som skal fordele tider og lokaler på baggrund af 
ansøgninger fra godkendte folkeoplysende foreninger.  
  
Ved kommunesammenlægningen er kulturhusene imidlertid blevet 
organiseret under én kulturhuschef, hvilket på sigt gerne skulle medføre 
ens regler og praksis på området. Underudvalget under 
Folkeoplysningsudvalget har tidligere fordelt lokaletider i Kulturhusene, 
selvom ansøgerne ikke kun udgjorde folkeoplysende foreninger. 
  
Da der arbejdes med overordnede visioner for Kulturhusene i 
Frederikshavn Kommune, vil en sådan vision have indflydelse på 
hvordan de fremtidige brugergrupper skal prioriteres. Da Kulturhusene 
organisatorisk og økonomisk hører under Kultur- & Fritidsudvalget skal 
det derfor besluttes, om det stadig skal være et underudvalg under 
Folkeoplysningsudvalget, der fordeler lokaletider til brugerne af 
Kulturhusene eller sagen skal overdrages til Kultur- & Fritidsudvalget. 
  
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller, at sagen overdrages til Kultur- & 
Fritidsudvalget 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 27. marts 2008 
Indstilling godkendt. 

Fraværende: Inge N. Rasmussen, Ketty Kjær Pedersen, Bent H. Pedersen. John 
Christensen forlod mødet 17.00. 
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7. Eventuelt  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/5175 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 27. marts 2008 
-Drøftelse omkring foreninger og klubbers jubilæum, som ikke er deleligt med 25 
år. Frederikshavn Kommune følger regelsættet på området. 
 
-Orientering om foreningers primær og sekundære aktiviteter i kommunale lokaler. 

Fraværende: Inge N. Rasmussen, Ketty Kjær Pedersen, Bent H. Pedersen. John 
Christensen forlod mødet 17.00. 
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Mødet hævet, oplæst kl. 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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