
 

 

 

Ordinært møde Folkeoplysningsudvalget 

Folkeoplysningsudvalget 

Dato  26. februar 2009 

Tid 16:30 

Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 

NB.   

Fraværende Elin Hovedskov, Steen Jensen, Mogens Brag 

Stedfortræder   

Medlemmer Anders Gram Mikkelsen (A) -

 Formand 

Mogens Hørby Jensen 

Bent H. Pedersen 

Grethe Skovmand 

Elin Hovedskov 

Henrik Carlsen 

Inge Nørbjerg Rasmussen 

Karina Gajhede 

Ketty Kjær Pedersen 

Steen Jensen (A)  

Mogens Brag (V)  

Anders Starberg Pedersen (A)  

Søren Visti Jensen (F)  

John Christensen (V)  

Jytte Schaltz (A)  
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

2 6419/09 Åben Frederikshavn Baptistmenigheds Børnekirke - ansøgning om 

godkendelse som folkeoplysende forening 

3 569195/08 Åben Skagen Floorball klub - Ansøgning om oprettelse under 

folkeoplysningsloven 

4 13711/09 Åben Frederikshavn Rideklub - Ansøgning til initiativpuljen 09-02-

2009 

6 16476/09 Åben Indbydelse til dialogmøde 
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1.   Præcisering af opløsningsparagraffen i Frederikshavner 

Ordningen 

 

Sagsfremstilling 

I paragraf 4, afsnit to i Frederikshavner Ordningen, om opløsning af foreninger står 

der anført, at "et eventuelt overskud ved foreningens opløsning skal tilfalde 

almennyttige formål i Frederikshavn Kommune" Da nye foreninger der søger om 

godkendelse som en folkeoplysende foreninge under folkeoplysningsloven og 

Fredrikshavner Ordningen ofte i deres opløsningsparagraf anfører hvad de ønsker 

overskuddet skal bruges til, skal det præciseres, at  foreningens midler ved 

opløsning tilfalder Frederikshavn Kommune.  

For at undgå misforståelser foreslås teksten i Frederikshavner Ordningen derfor 

rettet til:  

"Herudover skal foreningens vedtægter indeholde en bestemmelse om, at et 

eventuelt overskud ved foreningens opløsning skal tilfalde Frederikshavn 

Kommune, som vil genfordele disse midler til almennyttige formål i Frederikshavn 

Kommune efter Folkeoplysningsudvalgets anbefaling".  

 

Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller, at rettelsen godkendes. 

 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 26. februar 2009 

Godkendt  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 06/4281 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: chei 

 Besl. komp: FOU 
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2.   Frederikshavn Baptistmenigheds Børnekirke - ansøgning om 

godkendelse som folkeoplysende forening. 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Baptistmenigheds Børnekirke har den 19. januar 2009 ansøgt om 

godkendelse som folkeoplysende forening under Folkeoplysningsloven og 

"Frederikshavner Ordningen". Foreningens formål er at formidle det kristne 

budskab til børn i Frederikshavn Kommune. Forvaltningen kan godkende alle 

paragraffer i vedtægterne, men stiller sig tvivlende på ordlyden 

i §9 omhandlende evt. opløsning af foreningen.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at sagen drøftes.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller den 26. februar 2009,  at Skagen Floorball 

Klub godkendes under forudsætning af, at opløsningsparagraffen følger 

Frederikshavner Ordningen.  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Foreningen er blevet kontaktet telefonisk, og gjort opmærksom på, hvorfor sagen 

blev udsat. Foreningen har indvilget i at tilrette deres vedtægter, således at deres 

opløsningsparagraf stemmer overens med Frederikshavner Ordningen § 4 stk.  

Foreningen fremsender kopi af tilrettede vedtægter til forvaltningen. 

 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 29. januar 2009 

Udsættes 

 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 26. februar 2009 

Godkendt  

 

Bilag 

Frederikshavn Baptistmenigheds Børnekirke - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende 

forening (dok.nr.6419/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5281 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: boge 

 Besl. komp: FOU 
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3.   Skagen Floorball Klub - ansøgning om godkendelse som 

folkeoplysende forening. 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Floorball Klub har den 14. november 2008 ansøgt om at blive godkendt 

som folkeoplysende forening. Det blev vedtaget at oprette klubben den 30. juli 

2008. Klubbens formål er at spille floorball samt på anden måde virke for denne 

idræts fremme. Foreningens virksomhed er almennyttig og kontinuerlig og 

foreningen skal endvidere være demokratisk opbygget, således at medlemmerne 

herigennem motiveres til, i forhold til evne og lyst, at tage ansvar for eget liv og 

deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Klubben startede med 42 medlemmer, 

hvoraf 13 er unge under 25 år. Der spilles tre gange om ugen. Efter 

generalforsamling som blev afholdt 15. december 2008 er bestyrelsen nu fuldtallig.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at Skagen Floorball Klub godkendes under 

forudsætning at, at opløsningsparagraffen følger Frederikshavner Ordningen.  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Foreningen er blevet kontaktet telefonisk, og gjort opmærksom på, hvorfor sagen 

blev udsat. Foreningen har indvilget i at tilrette deres vedtægter, således at deres 

opløsningsparagraf stemmer overens med Frederikshavner Ordningen § 4 stk. 

[Ved foreningens opløsning skal evt. overskud tilfalde Frederikshavn Kommune, 

som vil genfordele disse midler til almennyttige formål i Frederikshavn Kommune 

efter Folkeoplysningudvalgets anbefaling]. 

Foreningen fremsender kopi af tilrettede vedtægter til forvaltningen. 

 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 29. januar 2009 

Udsættes 

 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 26. februar 2009 

Godkendt  

 

Bilag 

Skagen Floorball klub - Ansøgning om oprettelse under folkeoplysningsloven (dok.nr.569195/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5281 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: boge 

 Besl. komp: FOU 
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4.   Ansøgning til Initiativpuljen fra Frederikshavn Rideklub 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Rideklub ansøger hermed initiativpuljen om hjælp til udskiftning af 

klubbens musikanlæg. Frederikshavn Rideklub skal i dagene 13-15. marts 2009 

afvikle et landsstævne i pony dressur samt 1. afdeling af Ecco Cup, og til disse 

arrangementer skal finalen rides til musik. Da foreningens nuværende musikanlæg 

har taget skade pga. fugt fra de utætte tage og derfor skratter meget, kan anlægget 

ikke bruges . Foreningen har indhentet tilbud på nyt anlæg til en samlet pris på 

19.861,25 kr. inkl. moms. 

Initiativpuljen råder pt. over 200.000 kr.  

  

 

Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller sagen til drøftelse.  

 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 26. februar 2009 

Der gives ikke midler fra Initiativpuljen. Foreningen tildeles 10.000 kr. fra tildelte 

midler.  

 

Bilag 

Frederikshavn Rideklub - Ansøgning til initiat ivpuljen 09-02-2009 (dok.nr.13711/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2088 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: chei 

 Besl. komp: FOU 
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5.   Gebyrordning 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af bestemmelserne i Folkeoplysningsloven & Frederikshavner 

Ordningen har Byrådet i Frederikshavn Kommune bestemt, at der opkræves gebyr 

ved brug af anviste kommunale lokaler og haller. Folkeoplysningsudvalget 

besluttede den 15. februar 2007 gebyrtaksternes størrelse.  i beslutningen står der, 

at gebyrsatserne er beregnet på baggrund af KL´s satser for lokaleleje og skal 

prisfremskrives efter nettoprisindekset. Da gebyrtaksterne i 2008 & 2009 ikke er 

prisfremskrevet skal Folkeoplysningsudvalget derfor tage stilling til, hvorledes 

hvordan prisfremskrivningen skal foregå.  

  

 

Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller sagen til drøftelse.  

 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 26. februar 2009 

Det besluttes, at størrelsen af gebyr for brug af kommunale lokaler vedtages for 4 

år af gangen, og følger byrådsperioden. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 06/4281 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: boge 

 Besl. komp: FOU 
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6.   Orientering om tiltag for trænere & Instruktører i 

foreningslivet. 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med budgetbemærkningerne for Budget 2009 blev det besluttet, at 

fokusere på hvorledes der kan skabes bedre forhold for de frivillige ledere og 

instruktører i foreningslivet i Frederikshavn Kommune. Forvaltningen har derfor 

inviteret trænere & ledere fra foreningslivet til dialogmøde den 19. marts kl. 19:00 - 

21:30. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer er ligeledes inviteret til at deltage.  

  

 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 26. februar 2009 

Der udsendes en ny invitation. 

 

Bilag 

Indbydelse til dialogmøde (dok.nr.16476/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 06/4281 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: chei 

 Besl. komp: FOU 
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7.   Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

 Budgetdialogmøder  

 Grethe Skovmand melder afbud til de næste 3 møder i FOU. 

 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 26. februar 2009 

- 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5175 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: boge 

 Besl. komp: FOU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Anders Gram Mikkelsen 
   

      

Grethe Skovmand 
   

      

Inge Nørbjerg Rasmussen 
   

      

Steen Jensen 
   

      

Søren Visti Jensen 
   

 

      

Mogens Hørby Jensen 
   

      

Elin Hovedskov 
   

      

Karina Gajhede 
   

      

Mogens Brag 
   

      

John Christensen 
   

 

      

Bent H. Pedersen 
   

      

Henrik Carlsen 
   

      

Ketty Kjær Pedersen 
   

      

Anders Starberg Pedersen 
   

      

Jytte Schaltz 
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