
Referat Folkeoplysningsudvalget 

Ordinært møde 

Dato  24. maj 2007

Tid  16:30

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

NB. 

Fraværende Mogens Brag og Steen Jensen

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. Fordeling af puljemidler til trængte foreninger Åben sag 
2. Klage over udmeldt rammebevilling for år 2007 fra AOF Frederikshavn. Åben sag 
3. Ansøgning til Anlægspuljen fra "Perlen" Åben sag 
4. Ansøgning til Initiativpuljen - ansøgning om tilskud til jubilæumsavis fra Boldklubben Bangsbo 

Freja. 
Åben sag 

5. Ansøgning til Initiativpuljen - ansøgning om tilskud til Rødspætteløbet 2007 fra Nordjysk Bicycle 
Club. 

Åben sag 

6. Ansøgning om støtte til udviklingsprojekt Åben sag 
7. Eventuelt Åben sag 
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1. Fordeling af puljemidler til trængte foreninger  
  
  

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

Sagsfremstilling 

På Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 15. februar 2007 blev det 
besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde principper 
for fordeling af puljemidler til trængte foreninger. Arbejdsgruppen består 
af 3 medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget samt 3 medlemmer fra 
Kultur- & Fritidsudvalget.  
  
På baggrund af foreningernes regnskabstal for 2006 og de indsendte a 
conto ansøgninger for 2007 er arbejdsgruppen nået frem til følgende 
fordelingsprincipper: 
  

•          Det er kun foreninger som har indsendt a conto ansøgning 
senest 24. maj 2007 der kan komme i betragtning. 

•          Der gives kun tilskud til de foreninger der har mindst 10% 
nedgang i tilskud. 

•          Grundet usikkerheder i a conto ansøgninger skal foreningerne 
selv betale for de første 10% i reducerede tilskudsmidler. 

  
Nedenstående eksempler viser den forholdsvise andel i tilskudsmidlerne. 
  

  
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller, at arbejdsgruppens principper 
følges, og at sagen videresendes til Kultur- & Fritidsudvalget. 
  

  Forening X Forening Y 
Endelig tilskudsafregning for 
2006 

Kr. 1.000,00 Kr. 1.000,00 

- egenbetaling 10% Kr. 100,00 Kr. 100,00 
A/contotilskudsudbetaling for 
2007 

Kr. 800,00 Kr. 950,00 

Honorering fra pulje Kr. 100,00 Ingen 

honorering 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 24. maj 20 07 
Godkendt. 

Fraværende: Mogens Brag og Steen Jensen 
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2. Klage over udmeldt rammebevilling for år 2007 fra A OF 
Frederikshavn.  
  
  

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

Sagsfremstilling 

AOF Nord har indsendt klage vedr. udmeldt rammebevilling for år 2007, 
som beløber sig til kr. 235.387,71 i tilskud, jf. Folkeoplysningsudvalgets 
møde af 19. april 2007.  
  
AOF vedlægger dokumentation for forbrugte timer i foråret 2006 samt 
prognosetal for efteråret 2007. Denne udregning viser et tilskudsbehov 
på kr. 339.353,00, altså et merbehov på kr. 103.965,29.  
  
AOF refererer indledningsvis til den aftale, som gl. Frederikshavn 
kommune i år 2004 har udarbejdet med aftenskolen om bibeholdelse af 
en forholdsvis stor rammebevilling bl.a. til afdrag af gæld til 
Frederikshavn kommune.  
  

  
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller, at klagen afvises. 
 
 
Elektroniske bilag: 

 586700-v1-Klage over udmeldt rammebevilling for 2007 fra AOF 
Frederikshavn.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Klage fra AOF Frederikshavn (ED586700) FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 24. maj 20 07 
Genoptages. 

Fraværende: Mogens Brag og Steen Jensen 
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3. Ansøgning til Anlægspuljen fra "Perlen"  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 565744 
Sbh: BK/KRER 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Den selvejende institution Perlen ansøger hermed anlægspuljen om 
tilskud til forbedring/energibesparende tiltag i deres spejderhytte ”Perlen” 
Rosevej 64 i Frederikshavn. Midlerne skal bruges til isolering og 
beklædning af ydervægge i spejderhytten. 
  
Spejdergruppen Peter Wessel der bor til leje i hytten, samt bestyrelsen vil 
selv stå for en del af projektet, mens midlerne skal bruges til materialer 
og håndværkere. 
  

  
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller, at sagen udsættes til at der er 
tilgængelige anlægsmidler. 
 
 
Elektroniske bilag: 

 588376-v1-Ansøging fra Perlen til anlægspuljen.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Ansøgning fra institutionen Perlen (ED 585744) FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 24. maj 20 07 
Godkendt. 

Fraværende: Mogens Brag og Steen Jensen 
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4. Ansøgning til Initiativpuljen - ansøgning om tilskud til 
jubilæumsavis fra Boldklubben Bangsbo Freja.  
  
  

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

Sagsfremstilling 

I 2007 er der en restbevilling på kr. 182.500 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 Boldklubben Bangsbo Freja om tilskud på 
kr. 15.000 til fremstilling og udgivelse af jubilæumsavis i forbindelse med 
foreningens 75 års jubilæum den 12. juli 2007.  
  
Jubilæumsavisen vil blive udarbejdet i samarbejde med Lokalavisen og 
Frederikshavneren og vil blive distribueret til ca. 35.000 husstande i 
Frederikshavn kommune.  
  
Avisen vil skildre klubbens historie i billeder og tekst samt indeholde 
interviews med centrale personer, der har været med til at sætte deres 
præg på foreningen.  
  
Foreningen ansøger om kr. 15.000 fra DGI samt budgetterer med en 
egenbetaling på kr. 12.000, således at foreningens samlede kapitalbehov 
beløber sig til kr. 42.000.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller sagen til afslag.  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 583608-v1-Ansøgning til initiativpuljen fra Boldklubben Bangsbo 
Freja.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Ansøgning til initiativpuljen fra Boldklubben 

Bangsbo Freja. (ED583608) 
FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 24. maj 20 07 
Godkendt. 

Fraværende: Mogens Brag og Steen Jensen 
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5. Ansøgning til Initiativpuljen - ansøgning om tilskud til 
Rødspætteløbet 2007 fra Nordjysk Bicycle Club.  
  
  

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

Sagsfremstilling 

Der er modtaget ansøgning fra Nordjysk Bicycle Club – NBC – om tilskud 
på kr. 4.100 til dækning af omkostninger i forbindelse med 
Rødspætteløbet 2007.  
  
Rødspætteløbet er et motionscykelløb, der henvender sig bredt til alle, 
der ønsker at forbedre sin kondition eller blot vil tilbringe nogle timer i 
naturen omkring Frederikshavn by.  
  
Arrangementet blev den 20. maj 2007 afviklet med start og mål ved 
Frederikshavn Firma Klubber, hvor NBC havde lejet sig ind i hallen og 
omklædningsrum mod betaling kr. 1.100.  
  
Til information om løbet har NBC indrykket annoncer i Nordjyske 
Stiftstidende samt Lokalavisen, hvilket har medført en udgift på kr. 
3.000.  
  
Det oplyses endvidere, at foreningen ikke har sponsorer, der kan dække 
udgifterne.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller sagen til afslag. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 583723-v1-Ansøgning til initiativpuljen fra Nordjysk Bicycle Club.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Ansøgning til initiativpuljen fra Nordjysk Bicycle 

Club. (ED 583723) 
FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 24. maj 20 07 
Godkendt. 

Fraværende: Mogens Brag og Steen Jensen 
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6. Ansøgning om støtte til udviklingsprojekt  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 585278 
Sbh: BKF/chcr 
  
Besl.komp: BUU/FOU 

Sagsfremstilling 

Ungdomsafdelingen Frederikshavn Sejlklub søger om støtte til et 
udviklingsprojekt med 2 personers joller, hvis vision er ”at skabe en 
ordning, hvor skolebørn og unge i alderen 13 til 16 år i Frederikshavn 
Kommune får mulighed for at dyrke sejlsport som en integreret del af 
idrætsundervisningen”. 
  
Projektet skal i et samarbejde mellem Frederikshavn Kommune, Dansk 
Sejlunion, skoler i Frederikshavn, sponsorer og Frederikshavn sejlklubs 
ungdomsafdeling skabe mulighed for, at kommunens skolebørn i praksis 
prøver sejlsport som en del af idrætsundervisningen. Den primære 
aldersgruppe er ikke-idrætsaktive børn og unge i alderen 13 til 16 år. 
Fokus kan desuden rettes specielt mod motionssvage børn, der har haft 
svært ved at finde succes i de traditionelle skoleidrætsgrene. 
  
Projektet er tænkt som en tværfaglig dag ved Frederikshavn Marina. 
Sejlklubben stiller materiel, udstyr og undervisere til rådighed. Skolerne 
stiller med to lærere, der kan undervise i evt. naturfag sideløbende med 
sejladsen. Projektet gennemføres over 4 til 5 dage fra kl. 9 til kl. 14 i 
august/september 2007 med mulighed for gentagelse i årene fremover. 
  
Lignende projekter vil løbe af stabelen flere steder i Danmark. Dansk 
sejlunion og leverandøren af joller finansierer projekterne med 1. mio. kr. 
kontant og 830.000 kr. rabat ved køb af jollerne. Frederikshavn Sejlklub 
har fået tilsagn om støtte til 4 joller. 
  
Frederikshavn Sejlklubs projekt arbejder med et samlet budget på 
147.840 kr.,  som finansieres af sponsorer og andre. Klubben søger 
Frederikshavn Kommune om 20.000 kr. i støtte til undervisning og 
undervisningsmidler. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Udvalget anbefaler projektet 
over for de skoler, der er interesserede i projektet, og oversender 
ansøgning om støtte til Folkeoplysningsudvalget. 
  

  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 3. maj 2007 
Godkendt. 
  
Fraværende: Anders Broholm 
  
Supplerende Sagsfremstilling 

Indenfor  Folkeoplysningsudvalgets område kan der søges midler fra 
Initiativpuljen til dette projekt. Initiativpuljen råder pt. over 182.500 kr. 
  
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen godkendes med 
en bevilling på 20.000 kr.  
 
 
Elektroniske bilag: 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning om støtte til udviklingsprojekt (dok 

585243) 
BUU 
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 Ansøgning om støtte til udviklingsprojekt (dok 585243).pdf 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 24. maj 20 07 
Godkendt. 

Fraværende: Mogens Brag og Steen Jensen 
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7. Eventuelt  
  
  

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

  

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 24. maj 20 07 
Intet. 

Fraværende: Mogens Brag og Steen Jensen 

Page 11 of 12

15-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Folkeoplysningsudvalget_776_24-05-200...



Mødet hævet, oplæst kl. 17.45 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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