
 

 

 

Ordinært møde Folkeoplysningsudvalget 

Ordinært møde 

Dato 27. november 2008 

Tid 16:30 

Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 

NB.  

Fraværende Inge Nørbjerg Rasmussen, Mogens Brag 

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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Bilagsfortegnelse 
 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  
1 570103/08 Åben Østervrå Danse forening - Vedtægter.doc 

2 356454/08 Åben Vedtægter mv. for foreningen IMU Nordjylland - 

20080314104017897.pdf 

3 567184/08 Åben Perlen - Ansøgning til anlægspuljen 

3 567187/08 Åben Metodistkirkens Spejdere- Ansøgning til Anlægspuljen 

3 570186/08 Åben IF Skjold Sæby - ansøgning om tilskud fra anlægspuljen 

3 570513/08 Åben Skagen Tennisklub - ansøgning om tilskud fra anlægspuljen 
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1.   Østervrå Danse Forening - ansøgning om godkendelse som 

folkeoplysende forening 

 

Sagsfremstilling 

Østrevrå Danser Forening ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening 

under Folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen".  

Foreningens hovedformål er at udbrede kendskabet til og interessen for moderne 

standart og latin dans. Foreningen samler medlemmmer til klubaftner samt deltager 

med opvisningsprogram i arrangementer der fremmer kendskabet standart og latin 

dans. 

Foreningen er stiftet den 27. november 2008 og er hjemmehørende i Østervrå, 

Frederikshavn Kommune. Foreningen består primært af medlemmer over 25 år. 

Foreningen består pt. af 53 medlemmer. 

Foreningen kan godkendes under forudsætning af, at vedtægterne omkring 

opløsnings paragraffen rettes til, jf dialog imellem Østervrå Danse Forening og B&K 

Forvaltningen   

  

 

Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller at foreningen godkendes med rettet 

vedtægter. 

 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2008 

Godkendt. 

 
Bilag 

Østervrå Danse forening - Vedtægter.doc (dok.nr.570103/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5281 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: boge 

 Besl. komp: FOU 
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2.   IMU Nordjylland - genfremsendelse af ansøgning om 

godkendelse som folkeoplysende forening 

 

Sagsfremstilling 

  

Folkeoplysningsudvalget behandlede på sit møde torsdag den 27. marts 2008 

ansøgning fra IMU Nordjylland om godkendelse som en folkeoplysende 

distriktsforening. 

  

Ansøgningen blev afslået med den begrundelse, at da der endnu ikke er foretaget 

clearingsaftaler kommunerne imellem mht. størrelsen af tilskud de enkelte 

kommuner skal betale, og hvorledes værtskommunen skal inddrive restencer, vil 

udvalget ikke på nuværende tidspunkt godkende nye distriktsforeninger. En 

godkendelse af nye distriktsforeninger vil i princippet betyde, at den kommune der 

godkender nye distriktsforeninger, kommer til at afholde alle tilskudsudgifterne. 

  

Børne- & Kulturforvaltningen vil kontakte IMU Nordjylland når kommunerne har 

udarbejdet samarbejdsaftaler på området. 

Da der endnu ikke er udarbejdet generelle arbejdslinjer for 

mellemkommunalbetaling i.f.m. godkendelse af kredsforeninger under 

Folkeoplysningsloven har Forvaltningen ikke kontaktet IMU Nordjylland. 

  

  

 

Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller, at foreningen for nuværende ikke 

godkendes. 

 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2008 

Godkendt. 

 
Bilag 

Vedtægter mv. for foreningen IMU Nordjylland - 20080314104017897.pdf (dok.nr.356454/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5281 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: boge 

 Besl. komp: FOU 
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3.   Ansøgning til anlægsningspuljen - 2. runde. 

 

Sagsfremstilling 

Da der i 2007 ikke var en anlægspulje, som foreningerne kunne søge, har to 

foreninger gensendt deres ansøgninger i 2008. Ved samme lejlighed medtages to 

ansøgninger som er indsendt tidligere på året, men som ikke er blevet behandlet i 

første omgang af tildeling af midler fra Anlægspuljen. 

• Den selvejende institution Perlen, ansøger om 65.000 kr. til forbedring-/ 
energibesparende tiltag. Projektet er særdeles aktuelt da de er blevet 
varslet prisstigning på deres varmeudgift.  

• Det er Metodistkirkens Spejdere i Frederikshavn - Lejrcenter Krogsholt, 
som ansøger om 20.000 kr til installering af varmestyringssystem for at 
begrænse de stigende varmeudgifter.  

• Derudover er der den 18. november 2008 modtaget en ansøgning fra IF 
Skjold Sæby, om tilskud på 12.500 kr til udskiftning af fugleklodser i 
skotrener for at forhindre fygesne, og deraf evt.vandskader til vinter.   

• Skagen Tennisklub har den 29. februar ansøgt om to tilskud - henholdsvis 
til renovering af gl. Hard Court Tennisbane, 19.000 kr og til udskiftning af 
trådhegn 1. banelængde, 15.000 kr. ialt 34.000 kr 

  

Der er i anlægspuljen endnu 275.700 kr. til fordeling 

  

 

Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller at sagen drøftes. 

 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2008 

•  Den selvejende institution Perlen tildeles 30.000 kr.. til forbedring-/ 

energibesparende tiltag.  

•  Metodistkirkens Spejdere i Strandby - Lejrcenter Krogsholt tildeles 10.000 kr til 

installering af varmestyringssystem for at begrænse de stigende varmeudgifter.  

•  IF Skjold Sæby tildeles 6000 kr.til udskiftning af fugleklodser i skotrener for at 

forhindre fygesne, og deraf evt.vandskader til vinter.   

•  Skagen Tennisklub tildeles 19.000 kr. til renovering af gammel hardcourt 

tennisbane. 

 
Bilag 

Perlen - Ansøgning til anlægspuljen (dok.nr.567184/08) 

Metodistkirkens Spejdere- Ansøgning til Anlægspuljen (dok.nr.567187/08) 

IF Skjold Sæby - ansøgning om tilskud fra anlægspuljen (dok.nr.570186/08) 

Skagen Tennisklub - ansøgning om tilskud fra anlægspuljen (dok.nr.570513/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1251 

 Forvaltning:  

 Sbh: DA 

 Besl. komp:  
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4.   Vilkår for trænere og ledere 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet besluttede sammen med budgettet, at der skal sættes fokus på vilkårene 

for frivillige trænere og ledere i foreninger. Det skal ske med henblik på at vurdere 

muligheder for at lette opgaver og øvrige vilkår i forhold.  

  

Vurderingen skal primært bygge på eksisterende materiale og finde sted i dialog 

med paraplyorganisationerne for idræts- og foreningslivet i Frederikshavn 

Kommune 

  

Målet er, at det bliver mindre belastende og dermed mere attraktivt at være frivillig 

træner og leder. 

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter, hvordan 

denne opgave mest hensigtsmæssigt løses. 

 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2008 

Forvaltningen udarbejder Tids-& Procesplan 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 06/2932 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: chei 

 Besl. komp: FOU 
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5.   Principper for Anlægspuljen i 2009 og overslagsårene 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med forøgelsen af anlægspuljen i 2009 og overslagsårene skal der 

udarbejdes principper for anvendelse af puljen, ligesom det skal afgøres, hvem der 

kan få støtte. 

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes 

 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2008 

Det besluttes, at det eksisterende regelsæt fastholdes. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1251 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: chei 

 Besl. komp: FOU 
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6.   Eventuelt 

 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2008 

Følgende emner blev drøftet: 

• Det grønne udvalg  
• Kunstgræsbane  
• Foreningers CVR numre. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9259 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: boge 

 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 

   
 

 
 


