
Referat Folkeoplysningsudvalget 

Ordinært møde 

Dato  29. november 2007

Tid  16:30

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

NB. 

Fraværende Jytte Schaltz, Inge N Rasmussen, Søren V Jensen, Anders G mikkelsen, Mogens 
Hørby 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. Forslag til administrative rettelser i Frederikshav ner 
Ordningen  
  
  

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

Sagsfremstilling 

I forbindelse med sagsbehandlingen af Frederikshavner Ordningen med 
forventet effektuering fra 1. januar 2008 er der et par sproglige 
uklarheder samt andre forståelsesmæssige problemstillinger som Børne- 
& Kulturforvaltningen gerne vil henlede Folkeoplysningsudvalget 
opmærksomhed på.  
  
Da ændringerne ikke vil ændre på indholdet af Frederikshavner 
Ordningen betragtes de som administrative ændringer, som 
Folkeoplysningsudvalget kan godkende uden fremsendelse til Kultur- & 
Fritidsudvalget. 
  
Det første punkt relaterer sig til, at opgørelsen af medlemstallet som jf. 
Frederikshavner Ordningen skal aflæses 1/3 og 1/10. Gennemsnittet af 
de to aflæsningstidspunkter skulle gerne give et billede af medlemstallet 
i foreningen. Dette er dog ikke altid tilfældet, idet start/slut/udsendelse 
af medlemskontingenter er forskellige for foreningslivet alt efter om der 
er tale om en ”sommer eller vinter” aktivitet. 
  
Det andet punkt drejer sig om ”vedligeholdelsesudgifter over 50.000 
kr.” Bliver beløbsgrænsen på 50.000 kr. overskredet skal FOU 
informeres, da udgifterne ellers ikke kan medtages i tilskudsregnskabet. 
Denne beløbsgrænse vil en række af de store foreninger hurtigt støde 
på, hvilket har medført henvendelse til forvaltningen om en hævelse af 
beløbsgrænsen, eller en generel dispensation da pågældende foreninger 
kan bevise, at de konsekvent de seneste år har brudt denne grænse.  
  
Det tredje punkt relaterer sig til hvordan medlemstallet opgøres. I 
Frederikshavner Ordningen står der, at ” ledere, trænere og 
bestyrelsesmedlemmer over 25 år betragtes i denne henseende som 
ikke medlemmer og medregnes derfor ikke i medlemsoptællingen. ” I 
praksis har nogle foreninger tolket det sådan, at denne gruppe kun 
skulle fradrages i optællingen af personer over 25 år, men ikke som 
fradrag i det samlede medlemstal. Dermed vil fradragsprocenten blive 
mindre end hvis fradraget af personer over 25 år også var inkluderet i 
det samlede medlemstal. 
  
Det fjerde punkt er en rettelse til samlemappen 
”Revisordokumentation”. Heri står det beskrevet under 
tilskudsberettigede udgifter at ordinær vedligeholdelse omfatter 
”Udgifter til almindelig vedligeholdelse af lokaler, grund og lejrpladser, 
herunder vedligeholdelse af det inventar, der er nødvendig for den 
aktivitet, der foregår i lokalerne, på lejrpladsen, eller på grunden.”  
  
Sætningen ”inventar der er nødvendig for den aktivitet, der foregår i 
lokalerne” vil af foreningerne kunne opfattes på den måde, at der kan 
søges tilskud til foreningsrekvisitter som bruges i lokalet. 
  
  
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller at, 
1.      Medlemstallet skal aflæses to gange indenfor samme kalenderår 

med 6 måneders mellemrum. Gennemsnittet af de to 
aflæsninger danner grundlag for medlemstallet. 
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2.      Folkeoplysningsudvalget fastholder grænsen for 

vedligeholdelsesudgifter på de eksisterende 50.000 kr. Der 
udfærdiges et særskilt bilag som præciserer hvorledes 
udgiftsloftet for en forenings vedligeholdelsesudgifter beregnes. 

  
3.      Ledere, bestyrelsesmedlemmer & Instruktører over 25 år 

fradrages i optællingen af personer over 25 år, samt den 
samlede medlemsoptælling. 

  
4.      Sidste del af sætningen slettes så den nye ordlyd er: ”Udgifter 

til almindelig vedligeholdelse af lokaler, grund, lejrpladser og 
fast inventar.” 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 29. novemb er 2007 
Pkt. 1 Godkendt 
Pkt. 2 Godkendt 
Ptk. 3 Godkendt 
Ptk. 4 Godkendt 
 
Ny revideret revisordokument udarbejdes.  
Forvaltningen fremsender forslag. 

Fraværende: Jytte Schaltz, Inge N Rasmussen, Søren V Jensen, Anders G 
mikkelsen, Mogens Hørby Jensen 
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2. Evaluering, herunder indførelse af fleksible 
tilrettelæggelsesformer, af regelsættet vedr. tilsk ud til 
voksenundervisning mv.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 616015 
Sbh: BKF/boch 
  
Besl.komp: FOU/KFU/ØU/BY Sagsfremstilling 

Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven. 
Ændringen giver bl.a. oplysningsforbundene mulighed for at tilrettelægge 
en del af deres undervisning mere fleksibelt og anvende dele af det 
kommunale tilskud på andre udgiftstyper end leder- og lærerløn.  
  
Ændringerne indebærer bl.a. at oplysningsforbundene fra og med 2007 
kan anvende op til 40% af undervisningstilskuddet på fleksible 
tilrettelæggelsesformer efter fradrag af 10% til debatskabende 
aktiviteter. Der er tale om en ”kan-bestemmelse” og 
oplysningsforbundene kan således vælge fortsat udelukkende at tilbyde 
traditionel aftenskoleundervisning.  
  
Det er således et krav, at tilrettelæggelsesformerne klart skal adskille sig 
fra den traditionelle undervisning og have til formål at styrke udviklingen 
af et aktivt medborgerskab inden for væsentlige samfundsrelaterede 
områder. Inden for disse rammer er der frit emnevalg, dog med de 
samme begrænsninger, som gælder for traditionel 
aftenskoleundervisning.  
  
I den forbindelse har forvaltningen ultimo oktober 2007 afholdt 
dialogmøde med oplysningsforbundene omkring den lovmæssige 
indførelse af fleksible tilrettelæggelsesformer. Yderligere har det vist sig 
formålstjenlig, at ændre regnskabsprincippet i regelsættet vedr. tilskud til 
voksenundervisning mv., således at budgetmæssige a/contoudbetalinger 
bliver ændret til kun at afregnes bagudrettet i form af allerede afholdte 
udgifter til lærer- og lederløn, lokaleudgifter, udgifter til fleksible 
tilrettelæggelsesformer mv. for regnskabsåret.  
  
I pågældende møde blev der således aftalt en høring af den reviderede 
ordning ved alle berørte oplysningsforbund med frist medio november 
2007 med effektuering fra 1. januar 2008, dog effektuering af fleksible 
tilrettelæggelsesformer fra og med år 2007.  
  
Det skal administrativt nævnes, at forvaltningen har modtaget i alt to 
positive høringssvar.  
  
Som opsummering af foreslåede ændringer i regelsættet vedr. tilskud til 
voksenundervisning mv. kan følgende hovedområder nævnes: 

1.      Tilskudsprocentsatser i henhold til ordinært tilskud er fastlåst.  
2.      Fleksible tilrettelæggelsesformer er indarbejdet i regelsættet.  
3.      Der afregnes kun bagudrettet.  
4.      Nye satser og lokaler i gebyrordningen. 

  
I den forbindelse skal nævnes at ændringer i forhold til den eksisterende 
ordning er markeret med rød skrift i regelsættet.  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at 
•          Tilskudsprocentsatser i henhold til ordinært tilskud fastlåses med 

effektuering fra 2008.  
•          Regler vedr. fleksible tilrettelæggelsesformer indarbejdes i 

nuværende regelsæt med effektuering fra 2007.  
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•          Regnskabsprincippet er ændret således til kun at omfatte 
afregning bagudrettet med effektuering fra 2008.  

•          Kultur- og borgerhuse er omfattet af reglerne i gebyrordningen 
vedr. foreningsbrug af kommunale lokaler med effektuering fra 
2008.  

  
  
  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 541608-v1A-Generelle retningslinier vedr tilskud til undervisning mv i 
Frederikshavn kommune.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Revidering af regelsættet vedr.  tilskud til 

voksenundervisning mv.  
FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 29. novemb er 2007 
Indstilling godkendt 

Fraværende: Jytte Schaltz, Inge N Rasmussen, Søren V Jensen, Anders G 
mikkelsen, Mogens Hørby Jensen 
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3. Dispensationsansøgning om overdragelse af midler ve d 
fusionering.  
  
  

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

Sagsfremstilling 

Foreningerne Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn samt 
Sæby og Omegns Lystfiskerforening har indsendt dispensationsansøgning 
om overdragelse af aktiver ved fusionering til en samlet forening, som 
benævnes Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn.  
  
Bestyrelserne i de pågældende foreninger har i 2007 arbejdet på at 
fusionere begge foreninger, grundet stordriftsfordele.  
  
Som følge heraf er der indsendt forslag til vedtægter samt forslag til 
forretningsgangen frem til første ordinære generalforsamling i marts 
2008 med henblik på oprettelse af ny forening.  
  
Foreningen opfylder med de indsendte vedtægter de eksisterende krav i 
”Frederikshavner Ordningen”.   
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
•          dispensationsansøgningen godkendes 
•          forslag til vedtægter godkendes. 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 625405 - Dispensationsansøgning om overdrageles af midler ved 
fusionering.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Dispensationsansøgning om overdragelse af midler 

ved fusionering 
FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 29. novemb er 2007 
Indstillingen godkendt 

Fraværende: Jytte Schaltz, Inge N Rasmussen, Søren V Jensen, Anders G 
mikkelsen, Mogens Hørby Jensen 
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4. Ansøgning om tilskud til nyt lejemål  
  
  

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

Sagsfremstilling 

Da Frederikshavn Sæby Auto Sport (FSAS) påtænker at opstarte en 
ungdomsafdeling for unge fra 14-18 år skal man bruge mere plads, idet 
foreningens nuværende deltagere og det forventede nye deltagerantal 
ikke kan være i de eksisterende rammer. 
  
FSAS har derfor undersøgt området for egnede lokaler, og fundet et 
lokale der plads- & støjmæssigt er brugbart.  Lokalet er på 200 kvm og 
koster 60.000 kr. i årlig leje, med forventede forbrugsafgifter på 20.000 
kr. 
  
Frederikshavn Sæby Auto Sport ansøger derfor Folkeoplysningsudvalget 
om tilladelse til, at man i lokaletilskudsansøgningen for 2008 medtager en 
merudgift på 80.000 kr. 
  
Det skal administrativt nævnes, at der som udgangspunkt ikke kan ydes 
lokaletilskud til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende 
lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører 
merudgifter på kr. 50.000 pr. år for kommunalbestyrelsen, jf. § 6 i  
”Frederikshavner Ordningen”. 
  
Dog kan kommunalbestyrelsen med baggrund i en konkret 
sagsbehandling godkende, at der alligevel ydes lokaletilskud til nye 
lokaler mv.  
  
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller ansøgning vedr. tilskud til lejemål 
godkendt, dog med en maksimal mertilskudsgrænse på kr. 50.000 pr. år.  
  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 625835 - Ansøgning om tilskud til nye lokaler samt generelle 
investeringer fra FSAS.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Ansøgning fra Frederikshavn Sæby Auto Sport FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 29. novemb er 2007 
Sagen udsættes 

Fraværende: Jytte Schaltz, Inge N Rasmussen, Søren V Jensen, Anders G 
mikkelsen, Mogens Hørby Jensen 
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5. Ansøgning til Initiativpuljen  
  
  

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

Sagsfremstilling 

I 2007 er der en restbevilling på kr. 149.400 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 Frederikshavn Sæby Auto Sport 
(FSAS) om tilskud på kr. 51.500 til investering i forskelligt materialer 
til brug i en fremtidig ungdomsafdeling. 

Da FSAF planlægger opstart af en ungdomsafdeling i et egnet lejemål 
ønsker man tilskud til materialeindkøb. 
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller sagen til drøftelse. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 625835 - Ansøgning om tilskud til nye lokaler samt generelle 
investeringer fra FSAS.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Ansøgning til initiativpuljen fra Frederikshavn Sæby 

Auto Sport 
FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 29. novemb er 2007 
Sagens udsættes 

Fraværende: Jytte Schaltz, Inge N Rasmussen, Søren V Jensen, Anders G 
mikkelsen, Mogens Hørby Jensen 
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6. Ansøgning fra AOF Frederikshavn om tilskud fra pulj en 
for nyskabende undervisningsaktiviteter.  
  
  

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

Sagsfremstilling 

I forbindelse med fordeling af tilskudsmidler 2007 indenfor hovedområde 
1 blev der afsat et beløb på 350.000 kr. til nyskabende 
undervisningsaktiviteter. Det blev ved den lejlighed ikke defineret præcis 
hvad nyskabende aktiviteter indebærer. Det er derfor op til 
Folkeoplysningsudvalget at vurdere egnetheden af de ansøgte projekter. 
  
AOF Frederikshavn ansøger således om penge fra puljen til nyskabende 
aktiviteter til udvikling og gennemførelse af sundhedsfremmende 
undervisning for udviklingshæmmede i Frederikshavn Kommune. 
  
AOF Frederikshavn har i samarbejde med Dagtilbuddet Baldersvej 
udviklet to undervisningsforløb, som har til formål at skabe en 
vedvarende motivation og fokus på den ernæringsmæssige og den fysiske 
sundhed hos brugerne af Dagtilbuddet Baldersvej. 
  
For at kunne dele viden og erfaring fra projektet ansøger man desuden 
om midler til indkøb af videoudstyr, samt redigeringsassistence 
  
Der ansøges om to beløb. Det første beløb er på 72.850 kr. til dækning af 
udgifter til undervisningsforløbet. Det andet beløb på 19.666 kr. dækker 
udgifter til videodokumentation. 
  
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller punktet til drøftelse. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 620508-v1-Ansøgning om midler til opstart udviling og gennemførelse af 
sundhedsfremmende undervisningsforløb for udvil.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Ansøgning fra AOF Frederikshavn (ED 620508) FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 29. novemb er 2007 
Initiativet tilstilles kr. 72.850 i tilskud til undervisningsforløbet. 
 
Bant H. Pedersen tiltog ikke i punktet. 

Fraværende: Jytte Schaltz, Inge N Rasmussen, Søren V Jensen, Anders G 
mikkelsen, Mogens Hørby Jensen 
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7. Ansøgning fra AOF Frederikshavn om tilskud fra pulj en 
for nyskabende undervisningsaktiviteter.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  Sagsfremstilling 

I forbindelse med fordeling af tilskudsmidler 2007 indenfor hovedområde 
1 blev der afsat et beløb på 350.000 kr. til nyskabende 
undervisningsaktiviteter. Det blev ved den lejlighed ikke defineret præcis 
hvad nyskabende aktiviteter indebærer. Det er derfor op til 
Folkeoplysningsudvalget at vurdere egnetheden af de ansøgte projekter. 
  
AOF Frederikshavn ansøger således om penge fra puljen til nyskabende 
aktiviteter til oprettelse af et trådløst mobilt mediecenter med base i det 
kommende kulturhus i Skagen, som kan lave alt indenfor digitale medier. 
Indtil kulturhuset i Skagen står færdig skal mediecentret have til huse et 
andet sted i Skagen. 
  
Formålet med oprettelsen af et mediecenter er, at være et træfpunkt for 
unge i Skagen, hjemsted for foto- & videoklubber, fungere som et 
foreningsmediatek og edbuddannelsesfacilitet for Skagboerne. 
  
For at kunne oprette opfylde ovenstående målsætninger søger AOF 
Frederikshavn om tilskud til indkøb af forskelligt udstyr.  
  
Der ansøges om et beløb på 207.709,50 kr. 
  
  
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller sagen til drøftelse. 
  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 621057-v1-Ansøgning om midler til opstart udviling og gennemførelse af 
mobilt trådløst mediecenter fra puljen omkring.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Ansøgning fra AOF Frederikshavn (ED 621057) FOU 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 29. novemb er 2007 
Ansøgningen imødekommes ikke. 

Fraværende: Jytte Schaltz, Inge N Rasmussen, Søren V Jensen, Anders G 
mikkelsen, Mogens Hørby Jensen 
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8. Forslag til mødedatoer for Folkeoplysningsudvalget i 
2008 
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr:  
Sbh: CHEI 
  
Besl.komp: FOU 

Sagsfremstilling 

Da 2007 nu er ved at været slut, skal Folkeoplysningsudvalget tage 
stilling til hvilke mødedatoer man vil fastlægge for kalenderåret 2008.  
  
Som udgangspunkt plejer folkeoplysningsudvalget at mødes den sidste 
torsdag i hver måned. Mødestart er fastsat til kl. 16:30 hvis andet ikke 
er anført. 
  
Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller at,  
  
1. Folkeoplysningsudvalget mødes følgende datoer: 

•     24-01-2007 
•     28-02-2007 
•     27-03-2007 
•     24-04-2007 
•     29-05-2007 
•     26-06-2007 
•     28-08-2007 
•     25-09-2007 
•     30-10-2007 
•     27-11-2007 

  
2. Der fastsættes ikke møder i juli og december måned. 
  
  

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 29. novemb er 2007 
Mødedatoer godkendt (2007 rettes til 2008) 
 
Mødetid d. 24-01-2008 fastsættes til kl.15:00 samt mødetid den 29-05-2008 
fastsættes til kl. 17:00 

Fraværende: Jytte Schaltz, Inge N Rasmussen, Søren V Jensen, Anders G 
mikkelsen, Mogens Hørby Jensen 
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9. Eventuelt  
  
  

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

Sagsfremstilling 

  

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 29. novemb er 2007 
- Dialog om Skagen Skytteforening vedr. lokalesituationen  
 
- Dialog om frist for tilbagesvar vedr. henvendelser til forvaltningen  

Fraværende: Jytte Schaltz, Inge N Rasmussen, Søren V Jensen, Anders G 
mikkelsen, Mogens Hørby Jensen 
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Mødet hævet, oplæst kl. 18:30 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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