
Referat Folkeoplysningsudvalget 

Ordinært møde 

Dato  15. februar 2007

Tid  16:30

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

NB. 

Fraværende Steen Jensen, Inge N. Rasmussen

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. Driftsbudget 2007  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 569373 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Den udmeldte nettoramme for budgetåret 2007 til 
Folkeoplysningsudvalgets budget udgør kr. 24.559.724. inkl. 
tilbageholdte midler kr. 750.000 
  
Efter fradrag til løn for rengøring til aftenskoler og fritidsundervisning 
samt betaling for ikke-kommunale lokaler, udgør rammen kr. 24.134.724 
  
Forslaget til budget for 2007, som ikke vedrører drift: 

  
Beløbet på kr. 24.134.724 skal omfatte udgifter og indtægter til 
hovedområde 1 og 2, tilskud til senioridræt, tilskud efter initiativpuljens 
bestemmelser samt tilskud til dækning af lejeudgifter til Arena Nord. 
Beløbet dækker alt vedr. drift til foreninger, klubber og aftenskoler.  
  
På baggrund af rammen har Kultur- og Fritidsafdelingen udarbejdet 
forslag til driftsbudget for 2007, som fordeler sig på følgende 
hovedposter: 

  
I Driftsbudget – Hovedområde 2 er de 750.000 kr. i tilbageholdte midler 
indeholdt.    
Budgettallene for 2007 er udarbejdet efter den udgiftsneutrale 
harmoniseringsmodel.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at budgetforslaget godkendes.  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Budgetforslag 2007 - folkeoplysningsudvalget (dok569559).pdf 

Rengøring til aftenskoler og fritidsundervisning              200.000 kr. 
Betaling for ikke-kommunale lokaler              225.000 kr. 
I alt              425.000 kr. 

Lokaletilskud – hovedområde 1              175.000 kr. 
Lokaletilskud – hovedområde 2         12.733.817 kr. 
Netto gebyrindtægter             -150.000 kr. 
Pulje til senioridræt              180.000 kr. 
Initiativpulje              200.000 kr. 
Driftsbudget – hovedområde 1           2.875.000 kr. 
Driftsbudget – hovedområde 2           8.120.907 kr. 
I alt         24.134.724 kr. 

Bilag   Fordeling 
1 Budgetforslag 2007 – Folkeoplysningsudvalget (dok. 

569559) 
FOU 150207 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 15. februa r 2007 
Indstilling godkendt. 

Fraværende: Steen Jensen, Inge N. Rasmussen 
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2. Henvendelser - Principielle problemstillinger  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562495 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med indførelse af Frederikshavner Ordningen er der kommet 
en række henvendelser fra foreningslivet. Disse henvendelser dækker 
over forskellige principielle problemstillinger som folkeoplysningsudvalget 
skal tage stilling til. 
  
Der er indkommet følgende henvendelser: 
  

1.      Foreningen Frederikshavn Badmintonklub har fremsendt 
henvendelse hvori de oplister foreningen mulige konsekvenser for 
foreningens drift af den netop vedtagne ”Frederikshavner 
Ordning”. Med henvendelsen har foreningen konkrete spørgsmål 
vedr. gebyrbetaling, aktivitetstilskud samt halleje.  

  
2.      Sæby Handicapidrætsforening har indsendt ansøgning om støtte 

til afholdelse af stævner i det kommende år. Ansøgningen 
begrundes i foreningens behov for kontakt gennem stævner med 
andre ligestillede i Nordjylland. Det er foreningens vurdering, at 
støtte fra det offentlige er nødvendigt, for at bibeholde kontakten 
til andre foreninger mv.  

  
  
3.      Foreninger og klubber under ”Frederikshavner Ordningen” 

afholder jævnligt arrangementer med overnatning, herunder 
Dana Cup, Rødspætte Cup og Skaw Cup. Derudover afholdes 
arrangementer af mindre format spredt henover kalenderåret. 
Ovennævnte arrangementsafviklinger har tilskudsmæssigt været 
behandlet forskelligt i de gamle kommuner – andre mindre 
arrangementer har typisk været vederlagsfrit for foreningerne.  

  
4.      Forvaltningen har modtaget brev fra foreningen Frederikshavn 

Bulldogs FC omkring baggrund for en forskelsbehandling af 
foreninger og klubber som henholdsvis benytter kommunale 
udendørsarealer og indendørs lokaler.  

  
  
5.      Danske Baptisters Spejderkorps Østervrå Kreds, 

Adventistspejderne Vendelbo Trop Østervrå, KFUM og KFUK 
Østervrå, Frederikshavn-Sæby Auto Sport samt FDF Aalbæk søger 
særskilt om dispensation om medregning af aktive medlemmer, 
som er bosiddende udenfor Frederikshavn kommune som 
tilskudsberettigede personer. Hovedparten af de ansøgte 
foreninger og klubber er beliggende i udkantsområder i 
Frederikshavn kommune, hvorfor en del af de aktive medlemmer 
kommer fra nabokommuner. 

  
6.      Klubber og foreninger med faste daglige åbningstider, hvor 

foreningens åbningstid er lig med aktivitetstimerne i lokalerne, 
kan umiddelbart ikke fastslå de faktiske anvendte aktivitetstimer i 
lokalerne. Det vil derfor være formålstjenligt, at foreningens 
aktivitetstimetal reduceres forholdsmæssigt i forhold til 
foreningens åbningstid i lokalet/lokalerne. Af eksempler på typer 
af foreninger kan nævnes: helsecentre, golf, fodbold-, kajak-, 
sejl-, ro- og rideklubber. 

  
  
7.      Principper for fordeling af de tilbageholdte midler – 750.000 kr. 
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Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at, 
  

1.      Der nedsættes en ad hoc arbejdsgruppe med 3 medlemmer fra 
Folkeoplysningsudvalget. 

2.      At arbejdsgruppen fremlægger konkrete anbefalinger til 
beslutning på næste udvalgsmøde. 

  

  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Henvendelse om konsekvenserne ved overgang til Frederikshavn 
Ordningen (dok 566262).pdf 

 Anmodning fra Skagen IK om ligestillede vilkår ved cupafvikling 
(dok567852).pdf 

 Bemærkninger til NY Frederikshavn ordning (dok548886).pdf 
 Ansøgning fra Adventistspejderne Vendelbo om dispensation om 

medregning af aktive medlemmer bosat udenfor Frederikshavn Kommune 
(dok 554926).pdf 

 Ansøgning fra FDF Aalbæk om dispensation om medregning af aktive 
medlemmer bosat udenfor Frederikshavn Kommune (dok 563996).pdf 

 Ansøgning fra Frhavn Sæby Auto Sport om dispensation om 
medregning af aktive medlemmer bosat uden for Frederikshavn kommune 
(dok 564000).pdf 

 Ansøgning fra KFUM og KFUK Østervrå om dispensation om 
medregning af aktive medlemmer bosat udenfor Frederikshavn Kommune 
(dok566051).pdf 

 Ansøgning om dispensation om medregning af aktive medlemmer bosat 
udenfor Frederikshavn Kommune (dok559013).pdf 

 Refleksioner over gebyrer mv i Frederikshavner Ordningen 

Bilag   Fordeling 
2 Refleksioner over gebyrer mv. i "Frederikshavner 

Ordningen" fra FBK (dok. 568206). 
FOU 150207 

3 Henvendelse om konsekvenserne ved overgang til 
"Frederikshavner Ordningen" (dok. 566262) 

FOU 150207 

4 Anmodning om ligestillede vilkår ved cupafvikling 
fra Skagen IK (dok. 567852). 

FOU 150207, 
KFU 

5 Bemærkninger til Ny-Frederikshavn Ordning FOU 150207 
6 Ansøgning om dispensation om medregning af 

medlemmer bosat udenfor Frederikshavn kommune 
fra Danske Baptisters Spejderkorps Østervrå Kreds 
(dok 559013). 
  

FOU 150207 

7 Ansøgning om dispensation om medregning af 
medlemmer bosat udenfor Frederikshavn kommune 
fra Adventistspejderne Vendelbo Trop (dok. 
554926).  
  

FOU 150207 

8 Ansøgning om dispensation om medregning af 
medlemmer bosat udenfor Frederikshavn kommune 
fra KFUM og kFUK Østervrå (dok. 566051). 
  

FOU 150207 

9 Ansøgning om dispensation om medregning af 
medlemmer bosat udenfor Frederikshavn kommune 
fra Frederikshavn-Sæby Auto Sport (dok. 564000). 
  

FOU150207 

10 Ansøgning om dispensation om medregning af 
medlemmer bosat udenfor Frederikshavn kommune 
fra Aalbæk FDF (dok. 563996) 

FOU 150207 
  

Page 6 of 20

15-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Folkeoplysningsudvalget_776_15-02-200...



 
 

(dok568206).pdf 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 15. februa r 2007 
Indstillingen godkendt. 
 
Til arbejdsgruppen vælges Anders Gram mikkelsen, Mogens Hørby Jensen & 
Henrik Carlsen 

Fraværende: Steen Jensen, Inge N. Rasmussen 
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3. Forslag til regler for udbetaling af initiativpulje tilskud.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562452 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

I budgettet for Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er opført en 
omkostningsart, benævnt initiativpuljen.  
  
Vedlagte regelsæt omkring Start- og udviklingspuljen – Initiativpuljen, er 
udarbejdet ud fra formålsbestemmelserne i den gamle folkeoplysningslov 
fra år 1990.  
  
I den nye folkeoplysningslov fra år 2000 er initiativpuljen (gl. 5%-pulje)
ikke et lovkrav, men principielt en kan-bestemmelse.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at regelsættet for Start- og 
udviklingspuljen – Initiativpuljen godkendes.  
  

  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Regler for tilskud efter initiativpuljens bestemmelser (dok 569740).pdf 

Bilag   Fordeling 
5 Regler for tilskud efter initiativpuljens bestemmelser 

(dok. 569740). 
FOU 150207 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 15. februa r 2007 
Initiativpuljen godkendt. 

Fraværende: Steen Jensen, Inge N. Rasmussen 
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4. Tilskud fra initiativpuljen - Ansøgning fra Ålbæk 
Idrætsforening om tilskud til minifodboldbane.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562452 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Der er modtaget ansøgning fra Ålbæk Idrætsforening om tilskud på kr. 
37.000 til etablering af minifodboldbane med bander.  
  
Formålet er at skabe et nyt og spændende tilbud til de yngste 
medlemmer i foreningen samt øvrige børn og unge i byen og 
lokalområde.  
  
Projektets samlede omkostninger beløber sig til kr. 57.000. Foreningen 
budgetterer med en egenbetaling på kr. 15.000 samt kr. 5.000 fra Spar-
Nord fonden.  
  
Foreningens stadioninspektør vil efter aftale påtage sig 
vedligeholdelsesopgaven af banen, som i øvrigt forventes etableret ved 
hjælp af frivillig arbejdskraft. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller punktet til drøftelse.  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Ansøgning om etablering af minifodboldbane med bander (dok 
562402).pdf 

Bilag   Fordeling 
6 Ansøgning om etablering af minifodboldbane med 

bander (dok. 562402). 
FOU 150207 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 15. februa r 2007 
Ansøgningen bevilges 5000 kr. fra Anlægspuljen. 

Fraværende: Steen Jensen, Inge N. Rasmussen 
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5. Tilskud fra initiativpuljen - Ansøgning fra Sæby 
Billardklub om tilskud til skoleturnering.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562452 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Der er modtaget ansøgning fra Sæby Billardklub om tilskud på kr. 18.000 
til afholdelse af en skoleturnering evt. i samarbejde med Skagen 
Billardklub. 
  
Kommunens skoler får derved mulighed for en stævneaktivitet i kegle- og 
poolbillard på tværs af by og land.  
  
Initiativet skal fortsætte indtil foråret 2008.  
  
Der budgetteres med en egenbetaling samt øvrige indtægter på kr. 4.000  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller punktet til drøftelse.  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Initiativpuljeansøgning fra Sæby Billardklub om skoleturnering (dok 
568014).pdf 

Bilag   Fordeling 
7 Initiativpuljeansøgning om skoleturnering fra Sæby 

Billardklub (dok. 568014). 
FOU 150207 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 15. februa r 2007 
Sagen udsættes. 

Fraværende: Steen Jensen, Inge N. Rasmussen 
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6. Tilskud fra initiativpuljen - Ansøgning fra Strandby IMU 
om tilskud til fremmelse af kristendommen.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562452 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Der er modtaget ansøgning fra foreningen Strandby IMU om tilskud på kr. 
9.000 til fremmelse af kristendommen blandt mennesker, specielt unge 
mellem 16 og 30 år.  
  
Initiativet bliver udført ved hjælp af en snak på Frederikshavn gågade. De 
pågældende personer bliver inviteret til arrangement i Strandby 
Missionshus.  
  
Der er budgetteret med en egenbetaling på kr. 9.139,90. De samlede 
udgifter på kr. 18.139,90 omfatter materiale, tryksager, hjemmeside mv. 
i forbindelse med arrangementerne, som i øvrigt har været afholdt 2 
gange i år 2006.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller punktet til drøftelse.  
  

  
  
  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Ansøgning om tilskud fra initiativpuljen fra Strandby IMU (dok 
563998).pdf 

Bilag   Fordeling 
8 Ansøgning om tilskud fra initiativpuljen fra Strandby 

IMU (dok. 563998). 
FOU 150207 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 15. februa r 2007 
Ansøgningen kan ikke imødekommes. 

Fraværende: Steen Jensen, Inge N. Rasmussen 

Page 11 of 20

15-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Folkeoplysningsudvalget_776_15-02-200...



 
 

        

7. Fordeling af driftstilskud til undervisning i budge tåret 
2007. 
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 557433 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

I henhold til generelle retningslinier vedrørende tilskud til undervisning 
(hovedområde 1), har initiativtagerne ansøgt primo 2007 om 
driftstilskud for budgetår 2007.  
  
Det foreslåede budgetbeløb til fordelingen udgør kr. 2.700.000. 
Derudover indgår tilbagebetalingsbeløb iht. tilbagebetalingsaftalen fra år 
2004, fra AOF Frederikshavn på kr. 56.753, således at den samlede 
pulje er på kr. 2.756.753.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget nedsætter et 
underudvalg blandt medlemmerne til at fremkomme med en indstilling 
til udvalget om fordeling af budgetbeløbet for år 2007.  

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 15. februa r 2007 
Indstillingen godkendes. 
 
Til underudvalget vælges Grethe Skovmand & Bent H. Pedersen. 

Fraværende: Steen Jensen, Inge N. Rasmussen 

Page 12 of 20

15-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Folkeoplysningsudvalget_776_15-02-200...



 
 

        

8. Ophør af klubvirksomhed  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 565103 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 
Foreningen Frederikshavn Bueskytteforening har meddelt forvaltningen, 
at foreningen er ophørt ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling 
pr. 10. oktober 2006. Klubbens ophør skyldes primært et lavt medlemstal 
samt et nedadgående aktivitetsniveau blandt medlemmerne.  
  
Årsregnskabet for år 2006 udviser et overskud på kr. 1.614,14.  
  
I regnskabet indgår en indtægtspost på kr. 614,40, som forvaltningen har 
udbetalt som aktivitetstilskud.  
  
Foreningen har indbetalt kr. 1.614,14 til forvaltningen efter endelig 
opgørelse i foreningen til fordeling til aktiviteter for børn og unge under 
”Frederikshavner Ordningen”.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at: 
-          Overskuddet fordeles til aktiviteter for børn og unge under 

aktivitetstilskuddet. 
-          At sagen henlægges 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Opløsning af Frederikshavn Bueskytteforening (dok564578).pdf 

Bilag   Fordeling 
9 Opløsning af Frederikshavn Bueskytteforening (dok. 

564578) 
FOU 150207 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 15. februa r 2007 
Indstilling godkendt. 

Fraværende: Steen Jensen, Inge N. Rasmussen 
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9. Ansøgning om benyttelse af vandværkets nuværende 
lager- og kontorbygning til foreningslokaler  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 550055 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 
Skagen Skytteforening ansøger om benyttelse af kommunale bygninger i 
Frederikshavn kommune til fritidsformål.  
  
Foreningen har hidtil haft et klublokale i kælderen i Skagen Kultur- og 
Fritidscenter. Grundet svampeangreb har Bedriftssundhedstjenesten 
erklæret lokalet/lokalerne for uegnede til fritidsformål.    
  
Foreningen ansøger konkret med denne henvendelse om Vandværkets 
lager- og kontorbygning, beliggende på Kirkevej i Skagen som klublokale.  
  
Efter forespørgsel i Teknisk Forvaltning mv. kan ansøgningen ikke 
imødekommes, da lokalerne skal bruges af Frederikshavn kommune til 
andre formål.  
  
Indtil videre har foreningen et samarbejde med Aalbæk Skytteforening 
med fælles brug af klubfaciliteterne.  
  
Det skal administrativt oplyses, at Folkeoplysningsudvalget anviser 
lokaler de til formålet egnede ledige offentlige lokaler, herunder 
klublokaler.  
  
Ved anvisning af lokaler skal der, så vidt det er muligt, tages hensyn til, 
om de ligger i rimelig nærhed i forhold til deltagerne.  
  
Såfremt Folkeoplysningsudvalget ikke kan anvise egnede ledige offentlige 
lokaler til formålet, skal udvalget imødekomme ansøgning om 
lokaletilskud efter ”Frederikshavner Ordningens” regler.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller punktet til drøftelse.  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Skagen Skytteforening - nye lokaler (dok 554109).pdf 

Bilag   Fordeling 
15 Skagen Skytteforening, nye lokaler FOU 150207 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 15. februa r 2007 
Folkeoplysningsudvalget godkender ansøgningen om lokaletilskud iht gældende 
regler. 

Fraværende: Steen Jensen, Inge N. Rasmussen 
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10. Fastsættelse af takster og gebyrer for foreningsbru g 
samt kommerciel brug af kommunale lokaler.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 565269 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU/BUU 

Sagsfremstilling 

I bestemmelserne i Folkeoplysningsloven/”Frederikshavner Ordningen” 
har byrådet besluttet, at der opkræves gebyr ved brug af anviste lokaler, 
herunder haller til fritidsbrug. Det er et krav, at foreninger og klubber kun 
bruger lokalet/lokalerne for egne aktive medlemmer i foreningen.  
  
Derudover afholder visse foreninger halfester, entregivende 
arrangementer og andre delvise offentlige arrangementer, hvorfor 
gebyrsatsen skal være anderledes end forannævnte, jf. i øvrigt 
”Frederikshavner Ordningens” § 8, stk. 2. Disse satser er beregnet efter 
KL’s satser. Disse prisfremskrives efter nettoprisindekset. Indtægten 
bogføres på Folkeoplysningsudvalgets budget.  
  
Efter at der yderligere er der skabt mulighed for, at skolerne kan 
iværksætte indtægtsdækket virksomhed, skal det herved forslås, at 
forvaltningen formidler kommercielle henvendelser videre til de skoler, 
der vil være aktuelle i pågældende situation.  
  
Det skal administrativt oplyses, at videreformidling med henblik på 
indtægtsdækket virksomhed kun vil ske i de tilfælde, hvor leje kan 
opkræves uden at være i strid med folkeoplysningslovens regler.  
  
Den enkelte skole aftaler herefter vilkår og lejebeløb direkte med 
ansøgere, der er henvist fra forvaltningen.   
  
Nedenstående model viser eventuelle forskelle i takster og gebyrer: 

  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at: 
-          Ordning for KL’s satser vedr. entregivende arrangementer mv. 

imødekommes. 
-          Ordning for kommerciel brug af institutionerne vedr. 

indtægtsdækket virksomhed imødekommes.  
-          Sagen videresendes til Kultur & Fritidsudvalget. 

  

  Gebyrordningen 
iht. 

”Frederikshavner 
Ordningen” 

Entregivende 
arrangementer 
mv.(år 2007- 

tal) 
Interne arrangør 

Kommercielt 
brug for øvrige 
organisationer 

Ekstern 
arrangør 

Kommunale 
haller 

50,00 210,05   

Svømmesale, 
sportsaulaer og 
borgerhuse 

20,00 105,00   
Vilkår og 
betaling 

aftales direkte 
med 

institutionen 
Gymnastiksale 
og faglokaler 

10,00 105,00   

Klasseværelser 5,00 105,00   
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Indstilling godkendt. 
 
Rettelse: Sagen videresendes til Børne- & Ungeudvalget. 

Fraværende: Steen Jensen, Inge N. Rasmussen 

Page 16 of 20

15-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Folkeoplysningsudvalget_776_15-02-200...



 
 

        

11. Til orientering - Kursus i "Folkeoplysningsloven".  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 558177 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Fritid & Samfund inviterer hermed nyvalgte medlemmer af 
Folkeoplysningsudvalgene samt andre personer med folkeoplysning som 
arbejdsfelt til kursus i ”Folkeoplysningsloven” på Aalborg Kongres- og 
Kursuscenter i Aalborg den 26. marts 2007 kl. 17.00 – 21.30.  
  
Kursets formål er, at oplyse deltagerne om, hvilke opgaver og 
udviklingsmuligheder der er i forhold til det folkeoplysende område, samt 
hvordan folkeoplysningsloven kan bruges i praksis som løftestang for 
fritidspolitikken.  
  
Vedlagte tilmelding sendes til Fritid & Samfund, men adressen: 
lisbeth@folkeoplysning.dk kan også benyttes. Tilmeldingsfristen er 23. 
februar 2007.  
  

   
 
 
Elektroniske bilag: 

 Kursus i Folkeoplysningsloven (dok567529).pdf 

Bilag   Fordeling 
18 Kursus i ”Folkeoplysningsloven” FOU 150207 
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12. Til orientering - Kursus for nyvalgte medlemmer af 
Folkoplysningsudvalget.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 558177 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

COK – Center for offentlig kompetenceudvikling – indbyder hermed 
nyvalgte medlemmer af Folkeoplysningsudvalgene samt kommunale 
medarbejdere på kursus i Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36 i Skørping 
mandag den 23. april 2007 kl. 09.00 – 13.00.  
  
Kursets formål er at orientere og debattere om kommunens og 
Folkeoplysningsudvalgenes opgaver på folkeoplysningslovens område.  
  
Tilmelding kan foregå på www.cok.dk, men vedlagte tilmeldingsblanket 
kan også benyttes. Tilmeldingsfristen er torsdag den 22. marts 2007.  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Indbydelse til kursus for nyvalgte medlemmer af 
Folkeoplysningsudvalget (dok 568697).pdf 

Bilag   Fordeling 
17 Indbydelse til kursus for nyvalgte medlemmer af 

Folkeoplysningsudvalget (dok. 568697). 
FOU 150207 
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13. Eventuelt.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 570044 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 
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Mødet hævet, oplæst kl. 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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