
 

 

 

Ordinært møde Folkeoplysningsudvalget 

Ordinært møde 28-08-2008 

Dato 28. august 2008 

Tid 16:30 

Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 

NB.  

Fraværende Mogens Hørby Jensen 

Stedfortræder  

Medlemmer Anders Gram Mikkelsen (A) -

 Formand 

Mogens Hørby Jensen ()  

Bent H. Pedersen ()  

Grethe Skovmand ()  

Elin Hovedskov ()  

Henrik Carlsen ()  

Inge Nørbjerg Rasmussen ()  

Karina Gajhede ()  

Ketty Kjær pedersen ()  

Steen Jensen (A)  

Mogens Brag (V)  

Anders Starberg Pedersen (A)  

Søren Visti Jensen (F)  

John Christensen (V)  

Jytte Schaltz (A)  
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1.   Kommende problematikker i folkeoplysningsregi 

 

Sagsfremstilling 

I løbet af sommeren 2008 er der opstået en række problemområder indenfor 

folkeoplysningsudvalgets område. Disse problemer relaterer sig dels til ændrede 

regler eller fortolkning af disse indenfor området, samt ændringer i andre områders 

udgiftsniveau. De områder der kan få indflydelse på Folkeoplysningsudvalgets 

budget er: 

1. I løbet af september måned 2008 vil udgiftsniveauet for en del af de 
folkeoplysende foreninger sandsynligvis blive en del højere end oprindelig 
budgetteret, idet varmeudgifterne under Frederikshavn Forsyning vil stige. 
Børne- & Kulturforvaltningen er blevet kontaktet af FUF, som er i dialog 
med deres medlemmer omkring dette problem. Konsekvensen af stigende 
varneudgifter vil ikke bare betyde større energiudgifter i de enkelte 
foreninger, men også kunne mærkes på priserne for leje af private haller. 
For at kunne dække sine udgifter vil eksempelvis Frederikshavn Firma 
Klubber forhøje timeprisen for leje af FFK Hallen fra 200 kr. til ca. 400 kr. 
Da Frederikshavner Ordningen 2008 er opbygget med faste 
tilskudsprocenter for alle tilskudsarter med undtagelse af 
aktivitetstilskuddet, vil en udgiftsstigning automatisk få indflydelse på 
størrelsen af det kommende aktivitetstilskud. Øgede lokaleudgifte vil derfor 
mindske puljen til aktivitstilskud. 

2. I juni måned kunne man læse i avisen, at en forening havde fået medhold i 
statsforvaltningen, at kommunen som en del af det at stille faciliteter/baner 
til rådighed også skulle opstrege disse baner. Praksis har tidligere været, at 
brugerne selv opstregede banerne, med materiel stillet til rådighed af 
kommunen. Med denne afgørelse må der påregnes flere udgifter til Park & 
Vej, da det er dem der står for vedligeholdelsen af baneanlæg. Denne 
ekstraudgift vil sandsynligvis blive sendt videre til dækning under 
foreningsområdet/FOU. 

3. Den sidste problematik drejer sig om den frivillige ulønnede leder. 
Foreningerne har i stigende omfang svært ved at få medlemmerne til at 
engagere sig i den ledelsesmæssige side ad foreningslivet. Flere 
foreninger har derfor spurgt B & K Forvaltningen hvilke muligheder der er 
for at få tilskud til denne del af foreningsdriften, og om der på sigt er tanker 
om ændringer at tilskud til de frivillige ulønnede ledere. 

 

Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller at sagen drøftes. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28-08-2008 

Punkt 1. Forvaltningen udarbejder notat omfattende bl.a. dokumentation, 

energibesparende foranstaltninger mv. 

Punkt 2. Forvaltningen undersøger nuværende ordninger og konsekvenser af 

afgørelsen. 

Punkt 3. Debatten genoptages på et senere tidspunkt. 

 

Fraværende: 

Mogens Hørby Jensen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1251 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: chei 

 Besl. komp: FOU 
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2.   Tids- og handleplan Idrætspolitik for Frederikshavn 

Kommune  

 

Sagsfremstilling 

Idrætssamvirket og Frederikshavn Ungdoms Fællesråd har 

fremsat ønske om, at Frederikshavn Kommune udarbejder en 

fremadrettet idrætspolitik. 
  

En sådan politiks succes afhænger af såvel den proces, hvor den 

bliver til som det produkt, processen afkaster. Forvaltningen 

indstiller følgende tids- og handleplan til godkendelse: 

  

1. juni 2008: forvaltningen udarbejder et kommissorium for 
udformningen af en idrætspolitik  

2. august 2008: Kultur- og Fritidsudvalget behandler forslag til 
kommissorium og udpeger en styregruppe for arbejdet  

3. september 2008: Styregruppen arrangerer et stort 
debatmøde med oplæg fra DIF  

4. september – december 2008: Kultur- og Fritidsafdelingen 
gennemfører sammen med udviklingsafdelingen en proces, 
der resulterer i udfordringer og ambitioner  

5. januar – februar 2009: udfordring og ambitioner omsættes 
til en egentlig politik. Det sker med konsulentbistand 
udefraF  

6. marts 2009: Kultur- og Fritidsudvalget foretager 1. 
behandling af forslaget  

7. marts – april 2009: forslaget sendes i høring hos 
interessenterne  

8. maj 2009. Kultur- og Fritidsudvalget foretager 2. 
behandling af forslaget  

9. juni 2009: Idrætspolitikken behandles i byrådet.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at den skitserede tids- og handleplan 

godkendes.   

  

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller 13-08-2008, at  

- forslag til kommissorium godkendes 

- styregruppe udpeges 

  

  

  

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4696 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: chcr 

 Besl. komp: KFU 
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Supplerende sagsfremstilling 

I henhold til den godkendte tids- og handleplan behandler Kultur- og Fritidsudvalget 

forslag til kommissorium og udpeger en styregruppe for arbejdet med Idrætspolitik 

for Frederikshavn Kommune. 

 

(Bilag til punktet i form af udkast til kommissorium, organisering af arbejdet 

samt justering af tids- og handleplan fremsendes Kultur- og Fritidsudvalget 

inden mødet.) 

  

  

Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 28. august 2008 

På baggrund af ovenstående kommissorium skal der findes et medlem fra 

Folkeoplysningsudvalget til deltagelse i styregruppens arbejde med udarbejdelse af 

ny Idrætspolitik for Frederikshavn Kommune 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-06-2008 

Godkendt. 

  

 

Fraværende: 

Mogens Hørby JensenBeslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2008 

Kommissorium godkendt. 

Udvalget udpegede Steen Jensen og Bjarne Kvist til styregruppen.  

 

Fraværende: 

Mogens Hørby JensenBeslutning Folkeoplysningsudvalget den 28-08-2008 

Anders Gram Mikkelsen vælges til Styregruppen.  

Kick - Off arrangement søges blot afholdt inden efterårsferien 2008. 

 

Fraværende: 

Mogens Hørby Jensen 
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3.   Eventuelt 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28-08-2008 

1. Brugen af DGI & DIF drøftedes. 
2. Det evt. samarbejde med TeanDanmark blev nævnt. 
3. Ungdomskortet blev nævnt. 

 

Fraværende: 

Mogens Hørby Jensen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9259 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: chei 

 Besl. komp: FOU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Anders Gram Mikkelsen 
   

      

Grethe Skovmand 
   

      

Inge Nørbjerg Rasmussen 
   

      

Steen Jensen 
   

      

Søren Visti Jensen 
   

 

      

Mogens Hørby Jensen 
   

      

Elin Hovedskov 
   

      

Karina Gajhede 
   

      

Mogens Brag 
   

      

John Christensen 
   

 

      

Bent H. Pedersen 
   

      

Henrik Carlsen 
   

      

Ketty Kjær pedersen 
   

      

Anders Starberg Pedersen 
   

      

Jytte Schaltz 
   

 

 
 


