
Referat Folkeoplysningsudvalget 

Ordinært møde 

Dato  19. april 2007

Tid  16:30

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

NB. 

Fraværende Mogens Brag & Søren Visti Jensen 
Steen Jensen forlod mødet efter punkt 6

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. Valg af 2 byrådsmedlemmer til 
Folkeoplysningsudvalget.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 551556 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Byrådet har i deres møde den 28. marts 2007 vedtaget at indsætte 
følgende byrådsrepræsentanter i Folkeoplysningsudvalget for 
byrådsperioden 2007 – 2009: 
  

•          John Christensen, Tronderupvej 20, 9900 Frederikshavn 
•          Jytte Schaltz, Hjørringvej 118, 9900 Frederikshavn 

  
Byrådet udpeger medlemmer af Folkeoplysningsudvalget, jf. §2 i 
vedtægt for Folkeoplysningsudvalget.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at beslutning om yderligere 
indsættelse af 2 byrådsmedlemmer tages til efterretning.  
  
  
  

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 19. april 2007 
Indstillingen godkendt. 

Fraværende: Mogens Brag & Søren Visti Jensen 
Steen Jensen forlod mødet efter punkt 6 
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2. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende 
forening fra Skagen Kreativ Værksted - Kappelborg 
Gruppen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 572570 
Sbh: BK/KRER 
  
Besl.komp: FOU Sagsfremstilling 

Skagen Kreative Værksted – Kappelborg Gruppen ansøger hermed 
Folkeoplysningsudvalget om godkendelse som folkeoplysende forening 
under Folkeoplysningsloven og ”Frederikshavner Ordningen”. 
  
Foreningen er stiftet 01-04-2007, og er hjemmehørende på Kappelborg 
Skole. Formålet med foreningen er, at skabe et værksted og samlingssted 
for kreative aktiviteter, samt arrangere ekskursioner, studiekredse, 
foredrag, udstillinger mv. 
  
Foreningen opfylder med de indsendte vedtægter betingelserne for 
tilskud. 
  
Indstilling 

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

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 582608-Ansøgning om godkendelse fra Skagen Kreative 
Værksted_v1.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Ansøgning og Vedtægter for Skagen Kreativ 

Værksted Kappelborg Gruppen (ED 582608) 
FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 19. april 2007 
Indstillingen godkendt. 

Fraværende: Mogens Brag & Søren Visti Jensen 
Steen Jensen forlod mødet efter punkt 6 
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3. Voksenundervisning i Musikskolen i Frederikshavn 
Kommune.  
  
  

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

Sagsfremstilling 

Ifølge Musikloven og vejledende retningslinier for musikskoledrift yder 
staten delvis refusion af kommunens udgifter til lærer– og lederløn. I 
retningslinierne er det fastlagt, at tilskuddet ydes til undervisning af 
elever indtil 25 år.  
  
I Skagen Kommunale Musikskole har det tidligere været muligt også at 
optage elever over 25 år. I Frederikshavn - og Sæby kommuner er denne 
undervisning foregået efter folkeoplysningsloven i større (Frederikshavn) 
og mindre (Sæby) tilknytning til Musikskolen. 
           
I forbindelse med vedtagelsen af Vedtægter for Musikskolen i 
Frederikshavn Kommune har Frederikshavn Byråd besluttet, at 
Musikskolen nu tilbyder undervisning til alle borgere i Frederikshavn 
Kommune. 
  
Der har været dialog med Foreningen Musikskolens Voksenundervisning 
(Frederikshavn) samt Musisk Aftenskole Sæby om dette emne. 
  
Musisk Aftenskole Sæby ønsker fortsat at drive sine 
undervisningsaktiviteter i eget regi. 
  
Foreningen Musikskolens Voksenundervisnings bestyrelse har i 
høringssvar af 12. januar 2006 (afgivet i forbindelse med 
kommunalreform - sektorarbejdsgruppernes rapporter) givet udtryk for, 
at foreningen ønsker sine aktiviteter samt driftsmidler fra 
folkeoplysningsområdet overflyttet til Musikskolen. 
  
Foreningen Musikskolens Voksenundervisning havde i 2006 en forbrugt 
tilskudsramme på kr. 123.381.  
  
På den baggrund stiller Musikskolen i Frederikshavn forslag om at 
overflytte de midler, der i dag anvendes til undervisning af elever over 25 
år i Foreningen Musikskolens Voksenundervisning til Musikskolens budget, 
så aktiviteterne kan videreføres i Musikskolens regi. 
  
Musikskolens bestyrelse har behandlet sagen på sit møde den 29. marts 
2007, og bestyrelsen anbefaler forslaget.  
  
Det skal administrativt oplyses, at overskydende aktiver ved foreningens 
eventuelle opløsning, jf. §10 i vedtægterne, skal tilfalde almennyttige 
og/eller kulturelle formål i Frederikshavn kommune. 
  
I den forbindelse vil forvaltningen udarbejde slutopgørelse på 
regnskabstal for 2006 til og med april 2007. 
  
  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Musikskolens forslag følges. 
  
Bilag   Fordeling 
1 Høringssvar til rapport fra Sektorstyregruppe 

(580836) 
FOU 

2 Vedtægter Musikskolens Voksenundervisning 
(582442) 

FOU 
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Elektroniske bilag: 

 582442-v1-Vedtægter for Musikskolens Voksenundervisning.pdf 
 580836-v1-Høringssvar til rapport fra Sektorstyregruppen KFU.pdf 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 19. april 2007 
Indstillingen godkendt. 

Fraværende: Mogens Brag & Søren Visti Jensen 
Steen Jensen forlod mødet efter punkt 6 
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4. Ansøgning til Initiativpuljen - ansøgning om tilskud til 
indkøb af snookerbord samt til-/ombygning af lokale r fra 
Sæby Billardklub.  
  
  

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

I 2007 er der en restbevilling på kr. 190.000 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 Sæby Billardklub om tilskud på kr. 
100.000 til indkøb af snookerbord samt dertil om-/tilbygning af lokalerne, 
hvor bordet forventeligt skal stå.  
  
Foreningen har fremsendt et tilbud på en fast omkostning på kr. 44.000 
for snookerbordet.  
  
Foreningen forventer med indkøb af bordet et markedsføringsløft for 
foreningen og dermed for landsdelen, idet stævner og turneringer kan 
afholdes i Sæby Billardklub.  
  
Eventuelle udgifter, der overstiger tilskudsbeløbet, vil blive afholdt af 
foreningen igennem tilskud fra fonde.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller sagen til drøftelse.  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 581895 - Ansøgning til initiativpuljen - Sæby billardklub_v1.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Ansøgning fra Sæby billardklub (ed. 581895) FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 19. april 2007 
Der gives afslag på ansøgningen, da der er tale om anlæg og ikke et nyskabende 
initiativ.  

Fraværende: Mogens Brag & Søren Visti Jensen 
Steen Jensen forlod mødet efter punkt 6 
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5. Ansøgning til Initiativpuljen - ansøgning om tilskud til 
særlig indsats ved indmelding af unge personer fra 
Frederikshavn Sæby Auto Sport.  
  
  

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

Der er modtaget ansøgning fra Frederikshavn Sæby Automobil Sport om 
tilskud på kr. 25.000 til særlig indsats ved indmelding af unge personer i 
foreningen.  
  
I forlængelse af dette har foreningen samlet et udvalg på tre personer til 
PR-arbejde samt udvikling af nuværende juniormedlemmer i foreningen.  
  
Udvalget har på nuværende tidspunkt fået iværksat en stand på Jerslev 
og Tversted marked samt på torvet i Sæby omkring information og dialog 
med potentielle målgrupper. Der vil blive forelagt brochurer, DVD’er og 
andet materiale på stederne.  
  
Det foreligger ikke i ansøgningen en plan over anvendelse af 
budgetmidlerne.  
  
Det skal slutteligt orienteres, at DASU (Dansk Automobil Sports Union) vil 
udbetale et tilsvarende beløb som et evt. tilskudsbeløb fra Frederikshavn 
kommune til projektet.  
  
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller sagen til drøftelse. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 580835-Ansøgning til initiativpuljen fra FSAS_v1.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Ansøgning fra FSAS (ED580835) FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 19. april 2007 
Der bevilges 15.000 kr. 

Fraværende: Mogens Brag & Søren Visti Jensen 
Steen Jensen forlod mødet efter punkt 6 
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6. Ansøgning til Initiativpuljen - ansøgning om tilskud til 
elektrisk tidtagning fra Sæby Atletikklub.  
  
  

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

Sagsfremstilling 

Der er modtaget ansøgning om tilskud på kr. 166.800 til elektrisk 
tidtagning på Sæby Atletikstadion fra SIK 80.  
  
Foreningen har haft atletik i Sæby siden 1969 som Vendsyssels eneste 
atletikforening med kunststofbaner. Øvrige foreninger i Danmark med 
kunstgræsbaner har elektrisk tidtagning.  
  
Foreningen har stort behov for elektrisk tidtagning for derigennem at få 
resultater godkendt i Dansk Atletikforbunds statistik samt kvalifikation til 
DM mv.  
  
Ved installering af elektrisk tidtagning vil foreningen lettere kunne få 
hjemmekampe til deres herredivisionskampe samt deltagelse fra andre 
klubber i øvrigt, herunder svenske klubber.  
  
Der er modtaget tilbud fra Virklund Sport på materialer på kr. 166.800, 
jf. vedlagte.  
  
Det praktiske arbejde i forbindelse med installeringen varetages selv af 
foreningen.  
  
Det skal i øvrigt oplyses, at foreningen har ca. 40 medlemmer på mellem 
6 -18 år.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller sagen til drøftelse.  
  

  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 578529-v1-Ansøgning til initiativpuljen fra SIK 80.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Ansøgning til initiativpuljen fra SIK 80 (ed. 578529) FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 19. april 2007 
Der gives afslag, da ansøgningen ikke kan støttes af en Initiativpulje 

Fraværende: Mogens Brag & Søren Visti Jensen 
Steen Jensen forlod mødet efter punkt 6 
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7. Nedsættelse af underudvalg til lokalefordeling.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 582662 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Nedsættelse af centralt underudvalg til lokalefordeling august 2007 – 
juli 2008.  
  
Tidsfristen på ansøgning om kommunale lokaler er fastsat til medio maj 
2007, hvorefter underudvalget vil mødes primo juni 2007.  
  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der nedsættes et centralt 
underudvalg til anvisning af kommunale lokaler.  

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 19. april 2007 
Der vælges; Anders Gram Mikkelsen, Mogens Hørby Jensen & Ketty Kjær 
Pedersen. 

Fraværende: Mogens Brag & Søren Visti Jensen 
Steen Jensen forlod mødet efter punkt 6 
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8. Eventuelt  
  
  

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

Sagsfremstilling 

  

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 19. april 2007 
-DCH sag fra skagen efterfølges. 
-Sag om Skytteforeningen i skagen efterfølges. 
-Brev af 28.03.2007 fra forvaltningen til FUF & IS analyseres. 
-6 mandsgruppens arbejde omtalt 
-Evt. ny idrætspolitik omtalt. 
-Kompencerende specialundervisning omtalt. 
-Anlægsfond omtalt. 

Fraværende: Mogens Brag & Søren Visti Jensen 
Steen Jensen forlod mødet efter punkt 6 

        

9. 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 
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FOF Frederikshavn 
Frederikshavn Aftenskole 
Lille skole for voksne 
LOF Sæby 
Skagen Oplysningsforbund 
  
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget diskuterer de 
foreslåede principper for fordeling 
  
Beslutning - Folkeoplysningsudvalget 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 
  
  
Supplerende sagsfremstilling – Folkeoplysningsudvalget 

19. april 2007 

I forlængelse af beslutning i Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. 
marts, har formand og den etablerede arbejdsgruppe været samlet i 
møde den 17. april 2007 omkring en evt. ny fordeling af aftenskolemidler 
for budgetår 2007.  
Arbejdsgruppen fremlægger nyt forslag til fordeling ud fra regnskabstal 
2006. Endelig tilskudsafregning andrager kr. 2.616.340 for regnskabsår 
2006. Dermed er der en rest på kr. 140.413, som arbejdsgruppen 
foreslår forholdsmæssigt fordelt ud på yderligere 5,4%.  
  
Det skal administrativt oplyses, at forvaltningen har lavet en 
overslagsberegning på tilbagebetalingsafregning af tilskud for år 2006. 
Dette overslag viser, at aftenskoler skal tilbagebetale ca. kr. 350.000, 
som indtægtsføres på budgettets oprindelige sum på kr. 2.756.753 (incl. 
tilbagebetalingsaftalen for AOF).  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 
•          Arbejdsgruppens forslag tiltrædes omkring en forholdsmæssigt 

udbetaling af tilskud for år 2007.   
•          Tilskudsbeløbet for 2. halvår 2007 mod-/medregnes de 

ændringer, arbejdsgruppen indstiller. 
•          Tilbagebetalingspuljen på ca. kr. 350.000 indgår i ny pulje, som 

aftenskolerne kan søge særskilt til nyskabende 
undervisningsaktiviteter.  

  

  
  
  
  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

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

Bilag   Fordeling 
1 Forslag til driftstilskud til undervisning på 

hovedområde 1 
FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 19. april 2007 
Indstilling godkendt. 
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Fraværende: Mogens Brag & Søren Visti Jensen 
Steen Jensen forlod mødet efter punkt 6 
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Mødet hævet, oplæst kl. 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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