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1. Driftsbudget 2007 for hovedområde 1  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 557433 
Sbh: BK/CBE 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Genoptagelse af dagsordenpunkt fra 15. februar 2007. 
  
På Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 15. februar blev det 
besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Bent H. Pedersen 
og Grethe Skovmand. 
  
Arbejdsgruppen er nået frem til følgende principper for fordeling af 
midler indenfor hovedområde 1: 
  
Foreninger med et budgetønske på under 50.000 kr, skoler der 
beskæftiger sig med musikundervisning som deres primære formål, eller 
foreninger der vurderes at have større fremgang, skal have hele det 
ønskede beløb. Følgende foreninger er i denne gruppe: 
  
Aktive Kvinder 
Frederikshavn Square Dance Club 
Gigtforeningen 
Kor-I-Nord 
Musisk Aftenskole Sæby 
Musisk Voksenundervisning 
FOF Skagen/Sæby 
  
De resterende foreningers budgetønsker reduceres med 22% da det 
vurderes, at de fremsendte ansøgninger ikke har vægtige grunde til 
opretholdelse af budgetønsket. I denne gruppe er følgende foreninger: 
  
AOF Frederikshavn 
AOF Sæby 
BORN 
FOF Frederikshavn 
Frederikshavn Aftenskole 
Lille skole for voksne 
LOF Sæby 
Skagen Oplysningsforbund 
  
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget diskuterer de 
foreslåede principper for fordeling 
 
 
Elektroniske bilag: 

 560866-Forslag til drifts- og lokaletilskud til undervisning mv for 2007 
_v1.pdf 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 22. marts 2007 
Formandskabet og arbejdsgruppen foretager en analyse på baggrund af de sidste 
nye regnskabstal og fremsætter evt. forslag til ændret fordeling 

Fraværende: Mogens Brag, Bent H. Pedersen deltog til og med pkt. 2 
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2. Ansøgning om støtte til Handicapforeninger  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr:  
Sbh: BK/KRER 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Genoptagelse af dagsordenpunkt fra 15. februar 2007. 
  
Sæby Handicapidrætsforening og Sæby Handicapgruppe har indsendt 
ansøgninger om støtte til aktivitetstilskud, afholdelse af stævner og 
transport i det kommende år. Ansøgningerne begrundes i foreningernes 
medlemmers behov for kontakt og netværksskabelse gennem stævner 
med andre ligestillede i Nordjylland. Baggrunden for henvendelserne er, 
at foreningerne tidligere har modtaget tilskud til disse aktiviteter gennem 
”Sæby Ordningen”.  
  
I ”Frederikshavner Ordningen” kan foreninger med handicappede 
medlemmer over 25 år ikke længere få tilskud til disse medlemmer, 
hvilket bevirker reducerede tilskud.  
  
Det er foreningernes vurdering, at støtte fra Frederikshavn Kommune er 
en forudsætning for, foreningens medlemmer også i fremtiden kan holde 
kontakt med andre ligesindede i tilsvarende foreninger.  
  
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller at sagen overdrages til 
Socialudvalget med henblik på Budget 2008. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

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

 576469 -Ansøgning om tilskud til aktiviteter mv fra Sæby 
Handicapgruppe _v1.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Henvendelse om konsekvenser ved overgang til 

Frederikshavner Ordning (Doc 566262) 
FOU 

2 Ansøgning om aktivitetstilskud for Sæby 
Handicapgruppe 

FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 22. marts 2007 
Indstillingen godkendt 

Fraværende: Mogens Brag, Bent H. Pedersen deltog til og med pkt. 2 
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3. Leje af skoler mv. for arrangementer med overnatnin g 
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 567235 
Sbh: BK/KRER 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Genoptagelse af dagsordenpunkt fra 15. februar 2007. 
  
Foreninger og klubber under ”Frederikshavner Ordningen” afholder 
jævnligt arrangementer med overnatning, herunder Dana Cup, 
Rødspætte Cup og Skaw Cup. Derudover afholdes der arrangementer af 
mindre format spredt hen over året. 
  
Ovennævnte arrangementafviklinger har tilskudsmæssigt været 
behandlet forskelligt i de gamle kommuner og andre mindre 
arrangementer har typisk været vederlagsfrit for foreningerne. 
  
I henhold til folkeoplysningsloven skal Frederikshavn Kommune stille 
kommunale lokaler til vederlagsfrit til rådighed for det frie foreningsliv. 
Ved lokalebrug af personer udenfor foreningsregi, kan byrådet dog 
fastsætte særskilte lejepriser for brug af lokaler, da disse ligger udenfor 
lovens område om vederlagsfrit brug. 
  
Der skal derfor tages stilling til, om gæster udenfor foreningsregi via 
foreningsarrangøren skal betale en grundpris afregnet på baggrund af de 
faktiske omkostninger(rengøring, pedelbistand, forbrugsafgifter, 
rengøringsartikler mv.) for brug af lokalet/lokalerne på skolerne mv. 
Eventuelle skader faktureres direkte fra skolen til foreningsarrangørerne. 
  
Indtægterne på Folkeoplysningsudvalgets budget overføres til skolernes 
budget på baggrund af ovennævnte omkostninger. Den resterende del 
overføres til Teknisk Forvaltning ved årets udgang til dækning af udgifter 
til el, vand og  varme. 
  
I den vedtagne ”Frederikshavner Ordning” indstille i øvrigt, at gebyr for 
brug af lokaler til overnatning annulleres.  
  
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller at; 
-          Alle overnattende deltagere betaler en grundpris på 10,00 kr. pr 

deltager/overnatning. 
-          Gebyr for brug af lokaler til overnatning annulleres i 

”Frederikshavner Ordningen”. 
-          Tilskud til Dana Cup og Rødspætte Cup i Gl. Frederikshavn 

Kommune på henholdsvis 138.920 kr. og 92.000 kr. overføres til 
Folkeoplysningsudvalgets budget. 

-          ordningen effektueres fra 1. januar 2007, dog undtaget Dana 
cup, Rødspætte Cup og Skaw Cup som først tiltræder ordningen 
fra  år 2008. 

-          grundprisen justeres løbende til hele kr. på baggrund af 
pristalsindekset. 

-          sagen videresendes til Kultur- & Fritidsudvalget. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Anmodning fra Skagen IK om ligestillede vilkår ved cupafvikling 

Bilag   Fordeling 
1 Anmodning om ligestillede vilkår ved cupafvikling 

fra Skagen IK(Doc 567852) 
FOU 
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(dok567852).pdf 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 22. marts 2007 
Indstillingen godkendt med følgende ændringer 
- grundprisen pr. overnatning nedsættes til 5 kr.  
- Skaw Cup tiltræder ordningen pr. 1.1.07 
- der udarbejdes et nyt regelsæt med henblik på ikrafttræden pr. 1.1.08 

Fraværende: Mogens Brag, Bent H. Pedersen deltog til og med pkt. 2 
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4. Fastsættelse af medlemmers benyttelsesgrad i 
foreningslokaler med faste daglige åbningstider  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 565397 
Sbh: BK/KRER 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Genoptagelse af dagsordenpunkt fra 15. februar 2007. 
  
Foreninger og klubber under ”Fredrikshavner Ordningen” skal jf. 
Folkeoplysningslovens § 25 årligt kunne dokumentere deres 
aktivitetstimetal i foreningslokalerne.  
  
I lokaler hvor der sker en fast foreningsaktivitet, vil aktivitetstimetallet 
forholdsvis nemt kunne beregnes af foreningen. 
  
Klubber og foreninger med faste daglige åbningstider, hvor foreningens 
åbningstid er identisk med aktivitetstimetallet i lokalerne, kan 
umiddelbar ikke fastslå  de faktisk anvendte aktivitetstimer i lokalerne. 
  
Det vil derfor være formålstjenlig, at foreningernes aktivitetstimetal 
reduceres forholdsmæssigt i forhold til foreningernes åbningstid i 
lokalet/lokalerne. 
  
De foreninger en sådan reduktionsfaktor vil ramme er primært 
helsecentre, golf, fodbold, kajak, sejl, ro og rideklubber. 
  
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller, at der fastlægges en 
reduktionsprocent på 20 % i foreningslokaler, hvor aktivitetstimetallet 
er identisk med åbningstiden. 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 22. marts 2007 
Indstillingen godkendt 

Fraværende: Mogens Brag, Bent H. Pedersen deltog til og med pkt. 2 
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5. Overflytning af midler til selvejende institutioner  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 530545 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU/KFU 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af den vedtagne ”Frederikshavner Ordning” har der i 
forgangsprocessen været nedsat en arbejdsgruppe, bestående af 
politikere samt repræsentanter fra foreningslivet.  
  
Som følge af generelle harmoniseringer på folkeoplysningsområdet har 
arbejdsgruppen bl.a. indstillet, at takster og gebyrer ligestilles, således at 
folkeoplysende foreninger og klubber skal betale samme lejepris for 
benyttelse af selvejende institutioner til fritidsformål samt kommunale 
haller.  
  
Selvejende institutioner i gl. Skagen og Sæby kommune skal derved 
kompenseres i form af et øget kommunalt driftstilskud, da 
indtægtsgrundlaget fra foreningers og klubbers brug af hallerne mv. er 
mindre i forhold til de gamle lejepriser i de gamle kommuner.  
  
I henhold til § 12 i Folkeoplysningsloven er byrådet kun forpligtiget til, at 
yde tilskud med 65% af driftsudgifterne på kr. 210,05 for haller samt kr. 
105,00 for øvrige lokaler pr. time til foreningslivet.  
  
Følgende selvejende institutioner har indsendt ansøgningsskemaer til 
forvaltningen, hvor udligningsbeløbet er anført til højre: 
  
- Østervrå Idræts- og Kulturcenter                                kr.      88.080 
- Skagen Tennis- og Badmintonhaller                                     kr.    
227.831 
- Skagen Kultur- og Fritidscenter                                   kr.    682.782 
- Ålbæk Idrætscenter                                                     kr.    195.047 
  
I alt                                                                               kr. 1.193.740 
  
Ovenstående beløb på kr. 1.193.740 indgår som en del af driftstilskuddet 
til de selvejende institutioner i budgetår 2007 samt overslagsårene.  
  
Udligningsbeløbet er overført fra Folkeolysningsudvalgets budget til 
Kultur- og Fritidsudvalgets budget.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.  

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 22. marts 2007 
Til efterretning 

Fraværende: Mogens Brag, Bent H. Pedersen deltog til og med pkt. 2 
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6. Ansøgning om dispensation til medregning af aktive 
medlemmer  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 554924 
Sbh: BK/KRER 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Genoptagelse af dagsordenpunkt fra 15. februar 2007. 
  
Danske Baptistspejderes Spejderkorps Østervrå Kreds, 
Adventistspejderne Vendelbo Trop Østervrå, KFUM & KFUK Østervrå, 
Frederikshavn Sæby Auto Sport samt FDF Aalbæk søger særskilt om 
dispensation om medregning af de medlemmer som er bosiddende 
udenfor Frederikshavn Kommune som tilskudsberettigede personer. 
  
Hovedparten af de ansøgende foreninger og klubber er beliggende i 
udkanten af Frederikshavn Kommune, hvilket bevirker at en del af de 
aktive medlemmer kommer fra nabokommunerne. 
  
Det skal bemærkes, at der ikke uden forudgående godkendelse kan gives 
tilskud til medlemmer bosiddende udenfor Frederikshavn Kommune jf. 
Frederikshavner Ordningens §6. 
  
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller, 
•          at punktet godkendes 
•          at fremtidige ansøgninger med samme indhold godkendes 

administrativt. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

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

Bilag   Fordeling 
1 
  

Ansøgning om dispensation fra Danske 
Baptistspejderes Spejderkorps Østervrå Kreds (Doc 
559013) 

FOU 

2 Ansøgning om dispensation fra Adventistspejderne 
Vendelbo Trop Østervrå (Doc 554926) 

FOU 

3 Ansøgning om dispensation fra KFUM & KFUK 
Østervrå (Doc 566051) 

FOU 

4 Ansøgning om dispensation fra Frederikshavn Sæby 
Auto Sport (Doc 564000) 

FOU 

5 Ansøgning om dispensation fra FDF Aalbæk (Doc 
563996) 

FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 22. marts 2007 
Indstillingen godkendt 
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Fraværende: Mogens Brag, Bent H. Pedersen deltog til og med pkt. 2 
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7. Fritagelse af lokalegebyr på grønne områder iht. 
"Frederikshavner Ordningen".  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 549334 
Sbh: BK/KRER 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Genoptagelse af dagsordenpunkt fra 15. februar 2007. 
  
Forvaltningen har modtaget et brev fra foreningen ”Frederikshavn 
Bulldogs FC” omkring en forskelsbehandling af foreninger og klubber som 
henholdsvis benytter kommunale udendørsarealer og indendørslokaler. 
  
”Frederikshavn Bulldogs FC” har til daglig træning og kampafvikling i 
Abildgårdskolens Idrætshal, hvilket bevirker, at de i lighed med andre 
foreninger og klubber i Frederikshavn Kommune er omfattet af 
gebyrsatserne i ”Frederikshavner Ordningen”. 
  
I henvendelsen spørges der til, hvorfor brugere af kommunale 
udendørsarealer ikke skal betale gebyr, når kommunale udendørsarealer i 
anden sammenhæng betragtes som et lokale? 
  
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller at de fremsendte problemområder 
indgår i den samlede evaluering af ”Frederikshavner Ordningen”, når 
denne skal evalueres senere på året. 
  

  
  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Bemærkninger til NY Frederikshavn ordning (dok548886).pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Brev fra Frederikshavn Bulldogs FC FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 22. marts 2007 
Indstillingen godkendt 

Fraværende: Mogens Brag, Bent H. Pedersen deltog til og med pkt. 2 
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8. Dispensationsansøgning om overdragelse af midler 
ved fusionering.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 572234 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Shotokan Karate Club ansøger om dispensation om 
overdragelse af aktiver ved en fusionering med Frederikshavn Budoklub, 
som efter fusionering benævnes Frederikshavn Budoklub.   
  
Baggrunden for fusioneringen, foretaget den 1. januar 2007, var dels, at 
begge foreninger havde vigende medlemstal og dels det 
hensigtsmæssige i, at kunne tilbyde en klub, hvor alle japanske 
kampsportsaktiviteter var samlet under én forening med adresse i 
Atletcentret i Frederikshavn midtby.  
  
Det skal administrativt oplyses, at der i Frederikshavn Shokatan Karate 
Clubs vedtægter § 9, stk. 2 vedr. opløsning står følgende: ”I tilfælde af 
opløsning tilfalder klubbens midler Frederikshavn kommune til fordeling 
blandt andre idrætslige formål i Frederikshavn kommune”.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at dispensationsansøgningen 
godkendes.  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 572019-v1-Ansøgning om dispensation ved sammenlægning af 
foreninger fra Frederikshavn Shotokan Karate Club.pdf 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 22. marts 2007 
Indstillingen godkendt 

Fraværende: Mogens Brag, Bent H. Pedersen deltog til og med pkt. 2 
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9. Regelsæt for jubilæumsgaver mv.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 577111 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen fremsender forslag om, at folkeoplysende 
foreninger og klubber under ”Frederikshavner Ordningen”, der kan fejre 
jubilæum, kan søge om en jubilæumsgave.  
  
Jubilæumsgaven udbetales til folkeoplysende klubber og foreninger ved 
afholdelse af et foreningsjubilæum på et åremål, der er deleligt med 25, 
og jubilæumsgaven udbetales kontant med en sum, der fastsættes på 
grundlag af foreningens antal af aktive medlemmer pr. 1. januar i 
jubilæumsåret samt åremålet for jubilæet, jf. efterfølgende tabel.  
  

  
Det skal administrativt oplyses, at det er væsentligt for ordningen, at 
udbetaling af jubilæumsgaver forudsætter en bekendtgørelse fra 
foreningen til Folkeoplysningsudvalget om afholdelse af et jubilæum, der 
er deleligt med 25 år.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 
-          udbetaling af jubilæumsgaver konteres under Økonomiudvalget. 
-          Sagen videresendes til Kultur- og Fritidsudvalget.  

  
  

Aktive 
medlemmer pr. 
1. januar  

  
25 år 

  
50 år 

  
75 år 

100 år og 
derover 
(deleligt 
med 25) 

Under 50 
medlemmer 

1.500 3.000 4.500 6.000 

50 – 249 
medlemmer 

2.000 4.000 6.000 8.000 

250 – 499 
medlemmer 

2.500 5.000 7.500 10.000 

Over 500 
medlemmer 

3.000 6.000 9.000 12.000 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 22. marts 2007 
Indstillingen godkendt 

Fraværende: Mogens Brag, Bent H. Pedersen deltog til og med pkt. 2 
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10. Henvendelse fra Frederikshavn Badminton Klub  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 568822 
Sbh: BK/KRER 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Genoptagelse af dagsordenpunkt fra 15. februar 2007. 
  
Frederikshavn Badminton Klub har fremsendt henvendelse hvori de 
oplister mulige konsekvenser for foreningens drift som følge af den 
vedtagne ”Frederikshavner Ordning”. Med henvendelsen har foreningen 
fremsendt konkrete spørgsmål vedr. gebyrbetaling, aktivitetstilskud, 
halleje samt aflusning af haltider. 
  
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller at de fremsendte problemområder 
indgår i den samlede evaluering af ”Frederikshavner Ordningen”, når 
denne skal evalueres senere på året. 
  

  

Bilag   Fordeling 
1 Refleksioner over gebyrer mv. i Frederikshavner 

Ordningen fra Frederikshavn Badminton Klub (Doc 
568206) 

FOU 

2 Henvendelse til Kultur- & Fritidsudvalget far 
Frederikshavn Badminton Klub.(Doc 568200) 

FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 22. marts 2007 
Indstillingen godkendt 

Fraværende: Mogens Brag, Bent H. Pedersen deltog til og med pkt. 2 

Page 15 of 24

15-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Folkeoplysningsudvalget_776_22-03-200...



 
 

        

11. Ansøgning om godkendelse til at modtage tilskud i 
henhold til "Frederikshavner Ordningen".  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 572570 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

NIIF – Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt – søger om godkendelse 
som forening under ”Frederikshavner Ordningen”.  
  
Foreningens formål er at fremme interessen for idræt i almindelighed og 
håndbold, badminton, fodbold og gymnastik på Nordjyllands 
Idrætsefterskole Stidsholt i særdeleshed.  
  
Foreningen opfylder med de indsendte vedtægter betingelserne for 
tilskud.  
  
Indstilling 

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

 574612-v1-Vedtægter mv for Nordjyllands Idrætsefterskole 
Stidsholt.pdf 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 22. marts 2007 
Indstillingen godkendt 

Fraværende: Mogens Brag, Bent H. Pedersen deltog til og med pkt. 2 
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12. Ansøgning til Initiativpuljen fra Lokalhistorisk 
Studiegruppe i Voersaa  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562452 
Sbh: BK/KRER 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

I 2008 er der en restbevilling på 200.000 kr. til rådighed for tilskud til, 
  

•          Nye initiativer 
•          Udviklingsprojekter 
•          Enkeltstående projekter 
•          Amatørkulturelle aktiviteter 
•          Folkeoplysende tilbud til børn og unge 
•          Samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål 
•          Tværgående aktiviteter 

  
Der er modtaget ansøgning fra Lokalhistorisk Studiegruppe i Voersaa om 
tilskud til el, vand & varme i Voersaa gammel skole. 
  
Studiegruppen holder til på Voersaa gammel skole hvor man samler på 
lokalhistoriske oplysninger og effekter af betydning for lokalområdet.  
  
Der ansøges om et nettobeløb på 15.000 kr. 
  
Indstilling 

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

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 576195-Ansøgning fra lokalhistorisk studiegruppe i voersaa_v1.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Ansøgning fra Lokalhistorisk Studiegruppe i Voersaa 

(Doc 576195) 
FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 22. marts 2007 
Indstillingen godkendt 

Fraværende: Mogens Brag, Bent H. Pedersen deltog til og med pkt. 2 
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13. Ansøgning til Initiativpuljen fra Musikkorps Sæby  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562452 
Sbh: BK/KRER 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

I 2008 er der en restbevilling på 200.000 kr. til rådighed for tilskud til, 
  

•          Nye initiativer 
•          Udviklingsprojekter 
•          Enkeltstående projekter 
•          Amatørkulturelle aktiviteter 
•          Folkeoplysende tilbud til børn og unge 
•          Samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål 
•          Tværgående aktiviteter 

  
Der er modtaget ansøgning fra Musikkorps Sæby om tilskud til rejse og 
ophold for 2 orkestre fra Tjekkiet og Polen.  
  
Musikkorps Sæby afholder den 29. – 1. juli 2007 sin 12. internationale 
musikfest i Sæby. Musikfesten laves som en stor folkefest med deltagelse 
af 26 amatørorkestre fra 8 nationer. For at få så stor en bredde i 
orkesterdeltagelsen ønsker man at invitere en række orkestre fra de 
tidligere østlande selvom disse ikke selv har økonomisk mulighed for at 
finansiere rejse og ophold.  
  
Der ansøges om et beløb på 96 personer af 370 kr.  – totalt 35.520 kr. 
  
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller sagen til drøftelse 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Dokajour-575825Ansøgning til Initiativpuljen fra Musikkorps 
Sæby_v1.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Ansøgning fra Musikkorps Sæby (Doc 575825) FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 22. marts 2007 
Der bevilges 10.000 kr. 

Fraværende: Mogens Brag, Bent H. Pedersen deltog til og med pkt. 2 
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14. Refleksion over udmeldte budgetrammer for 2007 fra 
Sportsrideklubben Lerbæk.  
  
  

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

Sagsfremstilling 

Foreningen Sportsrideklubben Lerbæk har indsendt henvendelse omkring 
udmeldte budgetrammer for 2007 til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget.  
  
Foreningen oplyser, at der ved de udmeldte budgettal for 2007 ikke er 
overensstemmelse med egne budgetforudsætninger, da henholdsvis 
aktivitets- og træner/instruktørtilskuddet er reduceret.  
  
Foreningen kan med denne henvendelse konstatere et årligt 
mindretilskud på kr. 66.000, som med baggrund i dette protesterer mod 
de reduktioner, som rammer foreningens drift.  
  
Dermed anmodes Folkeoplysningsudvalget om en revurdering af 
udvalgets driftsmidler.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at sagen overgår til 
arbejdsgruppen vedr. fordeling af puljemidler til trængte foreninger. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 DokAjour-576017-v1-Refleksion over udmeldte budgetrammer for 2007 
fra Sportsrideklubben Lerbæk .pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Brev fra Sportsrideklubben Lerbæk FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 22. marts 2007 
Indstillingen godkendt 

Fraværende: Mogens Brag, Bent H. Pedersen deltog til og med pkt. 2 
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15. Refleksion over udmeldte budgetrammer for 2007 fra 
Sæby Rideklub.  
  
  

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

Sagsfremstilling 

Foreningen Sæby Rideklub har indsendt henvendelse omkring udmeldte 
budgetrammer for 2007 til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget.  
  
Foreningen oplyser, at der med de udmeldte budgettal for 2007 betyder 
en likviditetsmæssig negativ ændring på kr. 40.000 i forhold til tidligere 
år.  
  
Regnskabsår 2006 har udvist et underskud på ca. kr. 60.000, som 
foreningen intentionsmæssigt har i sinde at nedbringe, men som 
mindretilskuddet på kr. 40.000 til driften besværliggør i budgetår 2007.  
  
Sæby Rideklub råder indtil videre over likvide midler til opretholdelse af 
foreningens drift, men vil med denne henvendelse håbe på en afklaring, 
således klubben i positiv henseende fortsat kan drives og eksistere.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at sagen overgår til 
arbejdsgruppen vedr. fordeling af puljemidler til trængte foreninger. 
 
 
Elektroniske bilag: 

 576143-v1-Refleksion over driiftstilskud 2007 fra Sæby Rideklub.pdf 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 22. marts 2007 
Indstillingen godkendt 

Fraværende: Mogens Brag, Bent H. Pedersen deltog til og med pkt. 2 
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16. Refleksion over budgetmidler 2007 fra FFI Brydning.  
  
  

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

Sagsfremstilling 

Foreningen FFI Brydning har indsendt henvendelse omkring udmeldte 
budgetrammer for 2007 til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget.  
  
Foreningen oplyser, at der med de udmeldte budgettal for 2007 betyder 
en likviditetsmæssig negativ ændring på ca. kr. 16.000 i forhold til 
tidligere år, grundet faldende træner/instruktørtilskud samt øgede 
udgifter til gebyrordningen.  
  
På trods af ekstraordinære indtægtsgivende arrangementer i år 2006 
udviser regnskabet et negativt resultat. Et forsigtigt skøn på budget 2007 
vil vise et underskud på omkring kr. 30.000.  
  
Med denne henvendelse anmodes Folkeoplysningsudvalget, fra FFI 
Brydning, at ”Frederikshavner Ordningen” tages op til revision.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at sagen overgår til 
arbejdsgruppen vedr. fordeling af puljemidler til trængte foreninger.   
  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 576044-v1-Refleksion over budget 2007 for FFI Brydning.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Brev fra FFI Brydning FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 22. marts 2007 
Indstillingen godkendt 

Fraværende: Mogens Brag, Bent H. Pedersen deltog til og med pkt. 2 
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17. Til Orientering - Principper for fordeling af puljemidler 
til trængt foreninger  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 573988 
Sbh: BK/KRER 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 
Folkeoplysningsudvalget skal i løbet af 2007 fordele puljemidler til særlig 
trængte foreninger.  
  
Puljen er etableret af Frederikshavn Byråd ved overgangen til Ny 
Kommune, og er en del af den ramme, der er afsat til 
folkeoplysningsudvalgets støtteordninger. Puljen er på 750.000 kr. og 
kan uddeles helt eller delvis efter afsøgning fra foreninger under 
Frederikshavner Ordningen. 
  
Folkeoplysningsudvalget nedsatte den 15. marts 2007 en arbejdsgruppe 
der skal se på forskellige problemstillinger i forbindelse med 
”Frederikshavner Ordningen”, herunder fordelingsprincipperne for puljen 
på 750.000 kr.  
  
For at sikre god koordinering imellem Folkeoplysningsudvalget og 
Kultur- & Fritidsudvalget vil 3 medlemmer fra Kultur– og fritidsudvalget 
deltager i udarbejdelsen vedr. fordeling af ovennævnte puljemidler. Det 
skal præciseres at de 3 medlemmer fra Kultur- & Fritidsudvalget kun 
deltager i arbejdsgruppen under Folkeoplysningsudvalget, omkring 
udarbejdelse af fordelingsprincipperne for puljen på 750.000 kr. 
  
Kultur- & Fritidsudvalget har på sit møde den 7. marts 2007 udpeget 
Bjarne Kvist, Mogens Brag og Steen Jensen til arbejdsgruppen. 
  

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 22. marts 2007 
Til orientering 

Fraværende: Mogens Brag, Bent H. Pedersen deltog til og med pkt. 2 
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18. Eventuelt.  
  
  

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

Sagsfremstilling 

  

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 22. marts 2007 
Materiale vedr. evt. ændrede udbetalingsformer udsendes til kommentar 

Fraværende: Mogens Brag, Bent H. Pedersen deltog til og med pkt. 2 
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Mødet hævet, oplæst kl. 18.45 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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