
Referat Folkeoplysningsudvalget 

Ordinært møde 

Dato  25. oktober 2007

Tid  16:30

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

NB. 

Fraværende Mogens Hørby Jensen med afbud.

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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Indholdsfortegnelse 

 

1. Ansøgning til initiativpuljen - Ansøgning fra Musikkorps Sæby om tilskud til honorering af 
undervisere. 

Åben sag 

2. Regelsæt for leje af lokaler på skoler til overnatning. Åben sag 
3. Evaluering af Frederikshavner Ordningen Åben sag 
4. Eventuelt Åben sag 
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1. Ansøgning til initiativpuljen - Ansøgning fra 
Musikkorps Sæby om tilskud til honorering af 
undervisere.  
  
  

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

I 2007 er der en restbevilling på kr. 152.500 til rådighed for anvendelse 
af tilskud til : 

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

  
Der er modtaget ansøgning fra Musikkorps Sæby om tilskud på kr. 
5.600 til honorering af undervisere i forbindelse med afholdelse af 
kursuslørdag (musiklørdag).  
  
Musikkorps Sæby drives under Musisk Aftenskole med øvelser en gang 
ugentligt. For at dygtiggøre orkestrets enkelte musiske grupper har 
foreningen taget initiativ til afholdelse af en kursuslørdag med 4 dygtige 
musikundervisere med særskilte kompetencer med henblik på varieret 
instruering af gruppernes nuværende og nye repertoire.  
  
Ved afvikling af kursusdagen gives der mulighed for fordybelse og 
indlevelse i nye vinkler af musikken samt anvendelse af andre 
indlæringsmetoder.  
  
Kursuslørdagen afholdes den 24. november 2007.  
  
Det skal administrativt nævnes, at udgifter til lærer- og lederløn kan 
søges i regelsættet vedr. tilskud til den folkeoplysende 
voksenundervisning. I dette tilfælde er tilskudsværdien beregnet til kr.  
3.103,58.   
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at foreningen modtager tilskud 
på kr. 3.100 til honorering af undervisere.  
  
   
 
 
Elektroniske bilag: 

 617962-v1-Ansøgning om tilskud til initiativpuljen fra Musikkorps 
Sæby.pdf 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 25. oktobe r 2007 
Indstilling godkendt. 
Inge N. Rasmussen deltog ikke i behandlingen. 

Fraværende: Mogens Hørby Jensen med afbud. 
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2. Regelsæt for leje af lokaler på skoler til overnatn ing.  
  
  

Sagsfremstilling 
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 arrangementsafviklinger har tilskudsmæssigt været 
behandlet forskelligt i de gamle kommuner, og andre mindre 
arrangementer har typisk været vederlagsfrit for foreningerne. Dana Cup 
og Rødspætte Cup har i gl. Frederikshavn Kommune fået et tilskud på 
henholdsvis 138.920 kr. og 92.000 kr. til dækning af 
overnatningsudgifter. 
  
I henhold til folkeoplysningsloven skal Frederikshavn Kommune stille 
kommunale lokaler 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 foreningsarrangøren skal betale et 
gebyr pr. overnatning pr. deltager. 
  
Gebyret afregnes 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. 
  
Det skal administrativt oplyses, at denne sagsfremstilling er en 
sammenskrivning af referater fra møde i Folkeoplysningsudvalget 22. 
marts 2007 og møder i Kultur- og Fritidsudvalget 2. maj 2007 og 6. juni 
2007. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 
� alle overnattende deltagere betaler en grundpris på 10 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- og Fritidsudvalget 
  
Beslutning - Folkeoplysningsudvalget 22. marts 2007 
Indstillingen godkendt med følgende ændringer 
� grundprisen pr. overnatning nedsættes til 5 kr.  
� Skaw Cup tiltræder ordningen pr. 1. januar 2007 
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Supplerende sagsfremstilling til Folkeoplysningsudvalgets møde 

den 25. oktober 2007 
I henhold til beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 22. marts 2007 
besluttede udvalget, at alle overnattende deltagere betaler en grundpris 
på kr. 5,00 pr. deltager pr. overnatning. Ligeledes skulle der udarbejdes 
et regelsæt på området med henblik på en fremtidig ensartet behandling 
af folkeoplysende foreninger og klubber.  
  
Inden udarbejdelse af endelig forslag til regelsæt, har forvaltningen 
fremført punkt på Folkeoplysningsudvalgets dagsorden den 20. 
september 2007 omkring følgende problemstilling 

•          Hvilke faciliteter på skolerne er inkluderet i foreningernes 
grundpris på kr. 5,00 pr. deltager? Skal der betales udover for 
udendørsanlæg, skolehaller mv. ?  

  
Forvaltningen har undersøgt sagen og fremfører i forslaget til ordningen, 
at alle faciliteter er omfattet af grundprisen ud fra følgende årsager: 

•          Dana Cup og Rødspætte Cup bidrager henholdsvis kr. 138.920 
og kr. 92.000 til ordningen som udgangspunkt.  

•          De store cupper bidrager til forskellige former for kvalitetsløft i 
Frederikshavn kommune.  

  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  

•          Forslag til regelsæt vedr. leje af skoler til overnatning 
godkendes.  

•          Sagen videresendes til Kultur- og Fritidsudvalget.  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 617688-v1-Regler for leje af lokaler på skoler till overnatning.pdf 

� der udarbejdes et nyt regelsæt med henblik på ikrafttræden pr. 1. 
august 2008 
  
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 

den 2. maj 2007  
Sagen er oversendt fra Folkeoplysningsudvalget til behandling i Kultur- og 
Fritidsudvalget.  
  
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 2. maj 2007 
Folkeoplysningsudvalgets beslutning godkendes. Taksten anbefales 
overfor Økonomiudvalget.  
  
Fraværende: Knud  Hjørnholm m/afbud. 
  
Bilag  Fordeling  
1. Skagen Idrætsforening – anmodning om 

ligestillede vilkår ved cupafvikling 
FOU/BR 

2. Udpluk af Frederikshavner Ordn ingen KFU/BR 
  
Beslutning - Frederikshavn Byråd den 27. juni 2007 

Udgår. 
Fraværende: Knud Hjørnholm m/afbud 

Bilag   Fordeling 
1 Regler for leje af lokaler på skoler til overnatning 

(ED 617688) 
FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 25. oktobe r 2007 
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Indstilling godkendt. 

Fraværende: Mogens Hørby Jensen med afbud. 
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3. Evaluering af Frederikshavner Ordningen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 497929 
Sbh: BK/CHEI 
  
Besl.komp: FOU/KFU 

Sagsfremstilling 
Siden 1. januar 2007 har Frederikshavner Ordningen fungeret som 
supplement til Folkeoplysningsloven inden for Folkeoplysningsområdet i 
Frederikshavn Kommune. Siden indførelsen af Frederikshavner Ordningen 
har Børne- & Kulturforvaltningen modtaget mange henvendelser fra 
foreningsområdet omkring regler, fortolkninger etc. som de enkelte 
foreninger fandt uhensigtsmæssige for foreningernes virke.  
  
For at kunne revidere ordningen med effekt på de ansøgninger som jf. 
ordningen skal indsendes i efteråret 2007, skal arbejdet igangsættes 
ultimo juni 2007. Iværksættes evalueringen af Frederikshavner 
Ordningen senere, bliver det vanskeligt at implementere ændringerne i 
ansøgningerne for kalenderår 2008. 
  
Indstilling 
Børne- & Kulturforvaltningen indstiller, at der nedsættes en 
arbejdsgruppe som til næste møde i Folkeoplysningsudvalget udarbejder 
forslag til ændringer af Frederikshavner Ordningen. 
  
Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2 007 
Der nedsættes en arbejdsgruppe til evaluering af Frederikshavner 
Ordningen bestående af; 
Anders Gram Mikkelsen 
Steen Jensen 
Mogens Brag 
Mogens Hørby Jensen 
Jesper Johansen 
Johnny R. Jørgensen 
Henrik Carlsen 
Peter Olesen 
Ketty K. Pedersen 
  
Orientering til møde torsdag den 16. august 2007 
Arbejdsgruppen har haft møder den 28. juni 2007 & den 3. juli 2007. På 
møderne blev ændringer af forskellige overordnede principper, satser og 
lignende fremlagt og diskuteret. De fremsatte forslag til ændring af 
Frederikshavner Ordningen er efterfølgende blevet indskrevet i en 
revideret udgave som udleveres til Folkeoplysningsudvalget til 
orientering. 
  

  
  
Beslutning - Folkeoplysningsudvalget 16. august 2007 
Principperne i ændringsforslaget godkendt. 
Teksten redigeres og fremsendes til endelig godkendelse, når områdets 
økonomi kendes. 
  
Fraværende: Ingen 
  
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 

den 3. oktober 2007.  

Bilag   Fordeling 
1 Revideret udgave af Frederikshavner Ordningen (ED 

600667) 
FOU 
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Forvaltningen fremlægger status.  
  
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 3. oktober 2007 
Udvalget anmoder Folkeoplysningsudvalget om forslag til 
frederikshavnerordning for 2008 set i lyset af ændret budget for området.  
  
Forslaget forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse. 
  
Fraværende: Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen.  
  
  
Supplerende sagsfremstilling til Folkeoplysningsudvalgets møde 

den 25. oktober 2007.  
Forvaltningen afholder i uge 43 møde med formanden for Kultur- og 
Fritidsudvalget samt formanden for Folkeoplysningsudvalget. I mødet 
bliver den reviderede ”Frederikshavner Ordning” fremlagt til drøftelse.  
  
Forvaltningen har arrangeret dialogmøder med foreningslivet primo 
november 2007 omkring ændringer i ”Frederikshavner Ordningen” med 
effektuering pr. 1. januar 2008.  
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at   

•          ”Frederikshavner Ordningen” godkendes i nuværende form med 
effektuering pr. 1. januar 2008.  

•          Sagen videresendes til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.  
  

  
  

Bilag   Fordeling 
1 Revideret udgave af ”Frederikshavner 

Ordningen” (ED 600667) 
FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 25. oktobe r 2007 
Indstilling godkendt med små redaktionelle ændringer af punkt 5 side 5 således: 
1. Punkt 5 formuleres således, samlede anlægsarbejder over 50.000 kr. pr år uden 
Folkeoplysningsudvalgets godkendelse. 
2. Nyt punkt 6, Anlægstilskud uden Folkeoplysningsudvalgets godkendelse. 
 
Fraværende: Mogens Hørby Jensen med afbud. 
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4. Eventuelt  
  
  

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

Sagsfremstilling 
  

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 25. oktobe r 2007 
Lyngsaabrevet nævnt. 

Fraværende: Mogens Hørby Jensen med afbud. 
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Mødet hævet, oplæst kl. 19:05 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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