Referat

Folkeoplysningsudvalget
Folkeoplysningsudvalget

Dato

18. februar 2010

Tid

16:30

Sted

ML-FRE-Rådhus 0.27 Partirum/Mødelokale

NB.

Ordinært møde

Fraværende

Grethe Skovmand, Birthe Marie Pilgaard

Stedfortræder
Medlemmer

Mogens Hørby Jensen
Bent H. Pedersen
Grethe Skovmand
Elin Hovedskov
Henrik Carlsen
Inge Nørbjerg Rasmussen
Karina Gajhede
Ketty Kjær Pedersen
John Christensen (V)
Frode Thule Jensen (V)
Pia Karlsen (V )
Jens Porsborg (C)
Peter Laigaard (UP )
Bruno Müller (A)
Birthe Marie Pilgaard (A)

Indholdsfortegnelse
Side
1.

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer i byrådsperioden 2010-2013 ..................................................... 6

2.

Vedtægtsændring - Folk eoplysningsudvalget ...................................................................................... 8

3.

Folkeoplysningsudvalgets mødekalender 2010 .................................................................................... 9

4.

Ekstraordinæ r ans øgning fra Aktivitetshuset Ravnshøj ......................................................................... 10

5.

FFK-Centret - henvendelse vedr. afgørelse i forbindelse med fordeling af anlægsmidler 2009 ................ 12

6.

K vissel-Ravnshøj Idrætsforening - ans øgning til anlægspuljen 2009 ..................................................... 13

7.

Tilskud til landdistriktsudvikling, Springteam Nordjylland Hørby ............................................................ 14

8.

Gymnastikforeningen Springteam Sæby - ans øgning om støtte til rejser ............................................... 16

9.

Foreningen S undhed og Trivsel - ans øgning om tilskud fra initiativpuljen ............................................... 17

10. Sæby Scenen - ans øgning om tilskud ................................................................................................. 18
11. Ophør af foreningen FDF Frederikshavn S økreds og mulig overdragelse af træsejlskibet "Fie" til
Frederikshavn K ommune ................................................................................................................... 19
12. Godkendelse af Sportscenter Nord som folkeoplysende forening .......................................................... 20
13. Danske Baptisters Spejderkorps (DBS ) Frederikshavn Kreds - ans øgning om godkendelse som
folkeoplysende forening. .................................................................................................................... 21
14. Skagen Havk ajakklub - ans øgning om godkendelse som folkeoplysende forening. ................................ 22
15. Sæby Vinterbadere, De Blå Næser - ans øgning om godk endelse som folkeoplysende forening. ............. 23
16. Aalbæk Juniorsejlklub - orientering om udsættelse af projektgennemførsel ........................................... 24
17. Krogsholt Lejrcenter - orientering om udsættelse af projektgennemførsel .............................................. 25
18. Orientering om Idrætspolitikken .......................................................................................................... 26
19. Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget 2010 ............................................................. 27
20. E vent uelt .......................................................................................................................................... 28
Underskrifter: ............................................................................................................................................ 29

Folkeoplysningsudvalget - Referat - 18. februar 2010

Side 2 af 27

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.

Dok.nr.

Tilgang

Titel

4

129655/09

Åben

Aktivitetshuset Ravnshøj - Ekstraordinæ r ans øgning til
anlægspuljen

4

13023/10

Åben

5

13345/10

Åben

Aktivitetshuset Ravnshøj - supplerende oplysninger til
ans øgning om midler fra anlæ gspuljen 2009
FFK-Centret - klage over afgørelse i forbindelse med fordeling
af anlægsmidler 2009

6

143396/09

Åben

K vissel-Ravnshøj Idrætsforening - ans øgning om tilskud fra
anlægspuljen

7

128778/09

Åben

Ansøgning Airtrack pro.pdf

8

11818/10

Åben

Gymnastikforeningen Springteam Sæby - ans øgning om støtte
til rejse

9

4992/10

Åben

Foreningen S undhed og Trivsel - ans øgning om tilskud fra
initiativpuljen 2010

10

16017/10

Åben

Sæby Scenen - ans øgning om tilskud i forbindelse med
udskiftning af eksisterende el-installationer

11

146039/09

Åben

FDF Frederikshavn S økreds - mulig overdragelse af
træsejlskib "Fie" til Frederikshavn Kommune i forb. med
opløsning af forening

11

146035/09

Åben

FDF Frederikshavn S økreds - orientering om

12

116367/09

Åben

Sport Center Nord - ans øgning om godkendelse

13

16258/10

Åben

Baptistspejderne Frederikshavn Kreds - vedtægter

13

132217/09

Åben

DBS Frederikshavn Kreds - Ansøgning om godkendelse som

14
14

132222/09
132224/09

Åben
Åben

Vedtægter for Skagen Havkajakklub
Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening

15

11870/10

Åben

Ansøgning om godkendelse af Sæby Vinterbadere - De Blå

opløsning/lukning

folkeoplysende forening

Næser
16

146013/09

Åben

Aalbæk Juniorsejlklub - anmodnng om udsættelse af
projektgennemførsel til foråret 2010

17

8072/10

Åben

Krogsholt Lejrcenter - anmodning om udsættelse af projekt

18

15673/10

Åben

Proces- og tidsplan samt fæ rdiggørelse af idrætspolitik for
Frederikshavn K ommune

19

5014/10

Åben

Til Folkeoplysningsudvalget - tilbud om væ relsesaftale med
Hotel Australia A/S

Folkeoplysningsudvalget - Referat - 18. februar 2010

Side 3 af 27

1.

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer i byrådsperioden

2010-2013
Sagsfremstilling
I byrådsperioden 2010-2013 består Folkeoplysningsudvalget af følgende personer:

Åben sag
Sagsnr: 09/18742
Forvaltning: BKF
Sbh: tost
Besl. komp: FOU

Udpeget af by rådet:
Frode Thule Jensen
Pia Karlsen
John Kristensen
Jens Porsborg
Peter Laigaard
Bruno Müller
Birthe Marie Pilgaard

Byrådet udpeger medlemmer af Folkeoplysningsudvalget, jf. § 2 i vedtægt for
Folkeoplysningsudvalget.
Børne- og Kulturforvalt ningen gør udvalget opmærksom på at medlemmer udpeget
fra hovedområde 1 og 2 består, indtil nye medlemmer er valgt, dog senest 1. april
2010.
Udpeget fra hovedområde 1 (folkeoplysende voksenundervisning):
Bent H. Pedersen
Grethe Skovmand

Udpeget fra hovedområde 2 (almene folkeoplysende foreningsarbejde):
Elin Hovedskov
Henrik Carlsen
Inge Nørbjerg Rasmussen
Karina Gajhede
Ketty Kjær Pedersen
Mogens Hørby Jensen

Næstformand Mogens Hørby Jensen leder mødet.
Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orientering til
efterretning.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Taget til orientering.
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2.

Vedtægtsændring - Folkeoplysningsudvalget

Sagsfremstilling
I forlængelse af byrådets behandling af styrelses vedtægt en sender Børne- og
Kulturforvalt ningen forslag til ændring af Vedtægt for Folk eoplysningsudvalget, § 2,

Åben sag
Sagsnr: 10/705
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: BR

stk. 2.
Gældende § 2, stk. 2: 7 medlemmer vælges af by rådet blandt dets medlemmer.
Byrådet udpeger formand for Folkeoplysningsudvalget blandt de 7 medlemmer.
Nyt forslag § 2, stk. 2: 7 medlemmer vælges af byrådet blandt dets medlemmer.
Folkeoplysningsudvalget udpeger selv sin formand.
Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at byrådet godkender vedtægtsændringen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010
Godkendt.
Fraværende: Hanne Welander
Indstilling - Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orientering til
efterretning.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Taget til orientering.
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3.

Folkeoplysningsudvalgets mødekalender 2010

Sagsfremstilling
Børne- og Kulturforvalt ningen har udarbejdet et forslag til mødekalender for 2010.

torsdag
torsdag
torsdag
torsdag
torsdag
torsdag
torsdag
torsdag

den
den
den
den
den
den
den
den

18.
18.
22.
20.
24.
26.
28.
25.

Åben sag
Sagsnr: 10/818
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

februar 2010.
marts 2010.
april 2010.
maj 2010.
juni 2010.
august 2010.
oktober 2010.
november 2010.

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender
mødeplanen for 2010.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Godkendt.
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4.

Ekstraordinær ansøgning fra Aktivitetshuset Ravnshøj

Sagsfremstilling
Aktivitetshuset Ravnshøj ansøger om tilskud fra anlæ gspuljen i forbindelse med en
evt. investering i energibesparende foranstaltninger.

Åben sag
Sagsnr: 08/1251
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

Der skal i indeværende år investeres i et nyt naturgasanlæg og i den forbindelse
unders øges de økonomiske muligheder for at gennemføre en investering i et 30 40 m2 solfangeanlæg, der primært skal bruges som supplement til opvarmning af
brugs vand i omklædningsrummene, som anvendes af K vissel-Ravnshøj
Idrætsforening.
Forvaltningen kan oplyse, at investeringen er anslået til ca. 100.000 ekskl. moms,
der er dog ikke indhentet konkret tilbud.

Indstilling
Børne- og Kulturforvalt ningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26. november 2009
Udvalget henviser til yderligere behandling i forvalt ningen.

Fraværende: Søren Visti
Supplerende sagsfremstilling - Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Ansøgning fra Aktivitetshuset Ravnshøj har været til yderligere behandling i
forvaltningen og i den forbi ndels e er der blevet fremsendt en specifik udredning af
hvilke aktiviteter der foregår i huset, herunder beskrivelse af
alderssammensætningen i de foreninger der benytter aktivitetshuset samt hvilke
foreningsaktivitet er der foregår.
Primært er det K vissel-Ravnshøj Idrætsforening der anvender hele hus et som
samlings- og omklædningsfaciliteter. Antal brugere og alders fordelingen ses på
vedlagte bilag.
Sekundæ rt er det Ravnshøj Skole og dagplejen i Ravnshøj der anvender
samlingsfaciliteterne efter behov i dagtimerne.
Indstilling - Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Genoptages. Der anmodes om fremsendelse af konkret tilbud.
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Bilag
Aktivitetshuset Ravnshøj - Ekstraordinær ansøgning til anlægspuljen (dok.nr.129655/09)
Aktivitetshuset Ravnshøj - supplerende oplysninger til ansøgning om midler fra anlægspuljen
2009 (dok.nr.13023/10)
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5.

FFK-Centret - henvendelse vedr. afgørelse i forbindelse med

fordeling af anlægsmidler 2009
Sagsfremstilling
Frederikshavn Firmaklubber har henvendt sig vedr. afgørelse i forbindelse med

Åben sag
Sagsnr: 10/1256
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

fordeling af anlægsmidler i 2009. Klubben modtog i alt kr. 50.000,00 i anlægstilskud
til renovering.

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Henvendelse imødekommes med en støtte på 58. 000 kr. fra anlægspuljen.
Bilag
FFK-Centret - klage over afgørelse i forbindels e med fordeling af anlægsmidler 2009 (dok.nr.13345/10)
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6.

Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening - ansøgning til

anlægspuljen 2009
Sagsfremstilling
K vissel-Ravnshøj Idrætsforening ans øger om tilskud fra anlægspuljen 2009 i

Åben sag
Sagsnr: 08/1251
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

forbindelse med investering i et nyt skur på ca. 15 m2.
I det forgangne år har foreningen haft stor tilgang af ungdomsspillere, hvilket gør
sig gældende inden for både fodbold og håndbold. Dette har blandt resulteret i
anskaffelse af flere rek visitter og foreningen ønsker derfor at investerer i nyt skur til
opbevaring af disse rek visitter, samt kridtmaskine og kridt til boldbaner.
Forvaltningen kan oplyse, at ansøgningen er på kr.15.000 - 20.000, der er dog ikke
indhentet endelige tilbud/overslag. Endvidere kan det oplyses at ans øgningen er
indkommet rettidigt.
Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Ansøgning imødekommes med 10.000 kr.
Bilag
Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening - ansøgning om tilskud fra anlægspuljen (dok.nr.143396/09)
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7.

Tilskud til landdistriktsudvikling, Springteam Nordjylland

Hørby
Sagsfremstilling
Springteam Nordjylland ans øger Distriktsudvalget om kr. 50.000 til hjælp til indkøb

Åben sag
Sagsnr: 09/20283
Forvaltning: TF
Sbh: SAHA
Besl. komp: DU/ØU

af en Airtrack Pro til gymnastikforeningen i Hørby, Østervrå og Hørby
Ungdomsskole. Gymnastikforeningen er startet op under projektet ”Gymnastik på
tvæ rs” som et af de første Leader+ projekter i gammel Sæby Kommune.
Indkøb af Airtrack Pro vil komme gymnasterne i både Hørby, Østervrå og på Hørby
Ungdomsskole til gode og vil bidrage til, at der fortsat kan væ re et rigtig godt
samarbejde.
Airtrack Pro koster ca. kr. 65.000 i indk øb.

Indstilling
Teknisk Direkt ør anbefaler, at Distriktsudvalget tager stilling til, hvorvidt
ans øgninger af denne type kan finansieres via Distriktsudvalgets midler.
Hvis Distriktsudvalget ønsker at bevilge tilskud, anbefaler Teknisk Direkt ør, at
Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget bevilger et tilskud til Springteam
Nordjylland til hjælp til indkøb af Airtrack Pro.

Beslutning Di striktsudvalget den 23. november 2009
Anita Skat Jensen forlod lokalet under punktets behandling.
Diskussion om hvorvidt ans øgningen er et projekt som fremmer
landdistriktsudviklingen eller om ans øgningen hører hjemme et andet sted,
eksempelvis Kultur- og Fritidsudvalget.
Distriktsudvalget afviser ans øgningen og henviser til, at der s øges midler hos
Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling - Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, idet
Folkeoplysningsudvalget ikke yder tilskud til udstyr.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Godkendt.
Bilag
Ansøgning Airtrack pro.pdf (dok.nr.128778/09)

Folkeoplysningsudvalget - Referat - 18. februar 2010

Side 12 af 27

Folkeoplysningsudvalget - Referat - 18. februar 2010

Side 13 af 27

8.

Gymnastikforeningen Springteam Sæby - ansøgning om

støtte til rejser
Sagsfremstilling
Gymnastikforeningen Springteam Sæby ans øger om st øtte til 7 dages

Åben sag
Sagsnr: 10/1109
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

træningsophold på træningscentret Gerpla på Island.
Springteam Sæby er en gymnastikforening, der dyrker spring - og rytmegymnastik
på konkurrenceplan under Dansk Gymnastik Forbund. Foreningen henvender sig til
børn og unge mellem 5 og 7 år.
Forvaltningen kan oplyse, at der ikke ans øges om et konk ret beløb. Dog oplyser
foreningen, at der er tale om 10 gymnaster, hvor flybilletprisen er anslået til kr.
2.500 pr. gymnast.
Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes idet
Folkeoplysningsudvalget ikke yder støtte til rejser.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Godkendt.
Bilag
Gymnastikforeningen Springteam Sæby - ansøgning om støtte til rejse (dok.nr.11818/10)
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9.

Foreningen Sundhed og Trivsel - ansøgning om tilskud fra

initiativpuljen
Sagsfremstilling
Foreningen S undhed og Trivsel ansøger om tilskud fra Initiativpuljen i forbindelse

Åben sag
Sagsnr: 09/21119
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

med etablering af tilbud til overvæ gtige børn og unge.
Forenings formål med initiativet er at motivere overvægtige unge til vægttab og ny
livsstil. Initiativet er rettet mod børn og unge mellem 12 og 17 år.
Der ans øges om 47.500 kr.
Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Ansøgningen kan ikke imødekommes.
Bilag
Foreningen Sundhed og Trivsel - ansøgning om tilskud fra initiativpuljen 2010 (dok.nr.4992/10)
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10. Sæby Scenen - ansøgning om tilskud
Sagsfremstilling
Foreningen Sæby Scenen ansøger om tilskud til udskiftning af de eksisterende el installationer til lejemål i Kulturhus Skovlyst i Sæby. Udskiftningen omfatter ny

Åben sag
Sagsnr: 10/1466
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

stikledning, ny hovedtavle og 2 nye undert avler.
Foreningens formål er at danne ramme om et aktivt arbejde med dramatisk kunst,
og med dette som grundlag at udøve teatervirksomhed på amat ørbasis, samt
medvirke til styrkelse af kulturlivet i Sæby.
Forvaltningen kan oplyse, at der er indhentet tilbud på kr. 82.501,00 ekskl. moms.
Endvidere kan det oplyses at Kulturhus Skovlyst er et anpartsselskab som Sæby
Scenen ejer en andel af.

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Genoptages. Udvalget ønsker ejerforholdene belyst.
Bilag
Sæby Scenen - ansøgning om tilskud i forbindelse med udskif tning af eksisterende elinstallationer (dok.nr.16017/10)
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11. Ophør af foreningen FDF Frederikshavn Søkreds og mulig
overdragelse af træsejlskibet "Fie" til Frederikshavn Kommune
Sagsfremstilling
Foreningen FDF Frederikshavn S økreds har den 10. dec ember 2009 meddelt

Åben sag
Sagsnr: 09/21768
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

forvaltningen, at foreningen er ophørt med virkning fra 1. januar 2010. Foreningens
ophør skyldes længere tids nedgang i medlemstilslutningen primæ rt på ledersiden.
Endvidere har foreningen i forbindelse med lukningen inds endt skrivelse vedr.
mulig overdragelse af træsejlskibet "Fie" til Frederikshavn Kommune. Skibet er i sin
tid bygget på Strandby værft i 1936. "Fie" har igennem de sidste 25 år væ ret
en fast bestanddel af det maritime miljø i Frederikshavn og dermed af bybilledet.
På vedlagte bilag er anført de væsentlige data for skibet til brug for vurdering af et
muligt projekt.
Forvaltningen kan oplyse, at der ikke findes midler i budgettet til vedligeholdelse af
skibet.
FDF Frederikshavn S økreds eftersender årsregnskab for 2009 samt dokumentation
for aktiviteterne i 2009 når disse foreligger. Endvidere indsendes kopi af referat fra
den afsluttende generalforsamling, hvorpå lukningen af kreds en endeligt vedtages.

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godken der
lukningen og drøfter henvendelsen om en mulig overdragelse af træsejlskibet
"Fie".
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Udvalget godkender luk ning af foreningen. Bruno Müller og Peter Laigaard deltager
i et møde med foreningen.
Bilag
FDF Frederikshavn Søkreds - mulig overdragelse af træsejlskib "Fie" til Frederikshavn Kommune i forb.
med opløsning af forening (dok.nr.146039/09)
FDF Frederikshavn Søkreds - orientering om opløsning/lukning (dok.nr.146035/09)
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12. Godkendelse af Sportscenter Nord som folkeoplysende
forening
Sagsfremstilling
Foreningen S portscenter Nord ans øger om godkendelse som folkeoplysende

Åben sag
Sagsnr: 07/5281
Forvaltning: BKF
Sbh: evao
Besl.
komp: Folkeoplysningsudvalget

forening. Med henblik på tilskud ans øger foreningen om ordinære tilskud samt
supplerende tilskud med effektuering pr. 24. september 2009. Ligeledes ans øges
om dispensation vedr. lokaletilskuddet på tilskudsloftet på 50.000 kr. årligt til et
årligt beregnet tilskud på ca. 200.000 kr.
Supplerende sagsfremstilling
Børne- og Kulturforvalt ningen indstiller, at folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. oktober 2009
Forvaltningen indkalder Sportscenter Nords bestyrelse og Arena Nord til en
drøftelse.
Sagen genoptages.
Fraværende: Mogens Hørby Jensen.
Supplerende sagsfremstilling - Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægter, og afholdt møde med
bestyrelsen den 4. februar 2010. Forvaltningen finder ans øgningen i
overensstemmelse med folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen."
Indstilling - Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender
Sportscenter Nord som folkeoplysende forening med tilskudsloft på 50. 000 kr. årligt
i lokaletilskud, jf. Frederikshavner Ordningen § 7.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Godkendt.
Bilag
SportCenter Nord - ansøgning om godkendelse (dok.nr.116367/09)
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13. Danske Baptisters Spejderkorps (DBS) Frederikshavn Kreds
- ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening.
Sagsfremstilling
Foreningen Danske Baptisters Spejderkorps, Frederikshavn Kreds ans øger om

Åben sag
Sagsnr: 09/21118
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

godkendelse som folkeoplysende forening under folkeoplysningsloven og
"Frederikshavner Ordningen".
Foreningen blev stift et den 4. oktober 2009 og dens formål er at drive kristent
spejderarbejde i overensstemmelse med Vedtægt for Danske Baptisters
Spejderkorps. Formålet søges virk eliggjort gennem varierende former
for spejdersport, friluftsliv og andre aktiviteter, idet der tilstræbes en vekselvirkning
mellem individuel udfoldelse og samarbejde med andre.
Foreningen er åben for alle børn og unge i spejderalderen.
Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægter, og finder dem i
overensstemmelse med folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen".
Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
godkender Danske Baptisters Spejderkorps, Frederikshavn Kreds som
folkeoplysende forening.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Godkendt.
Bilag
Baptistspejderne Frederikshavn Kreds - vedtægter (dok.nr.16258/10)
DBS Frederikshavn Kreds - Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende
forening (dok.nr.132217/09)
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14. Skagen Havkajakklub - ansøgning om godkendelse som
folkeoplysende forening.
Sagsfremstilling
Foreningen Skagen Havkajakklub ans øger om godkendelse som folk eoplysende

Åben sag
Sagsnr: 09/21118
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

forening under folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen".
Foreningen blev stift et den 12. september 2009 og har til formål at fremme
havk ajaksporten i Skagenområdet og væ re samlingssted for havkajaksport ens
udøvere.
Foreningen har på nuvæ rende tidspunkt 30 medlemmer.
Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægter, og finder dem i
overensstemmelse med folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen".

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender
Skagen Havk ajakklub som folkeoplysende forening.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Godkendt.
Bilag
Vedtægter for Skagen Havkajakklub (dok.nr.132222/09)
Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening (dok.nr.132224/09)
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15. Sæby Vinterbadere, De Blå Næser - ansøgning om
godkendelse som folkeoplysende forening.
Sagsfremstilling
Foreningen Sæby Vinterbadere, De Blå Næser ans øger om godkendelse som

Åben sag
Sagsnr: 10/1112
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

folkeoplysende forening under folkeoplysningsloven og "Frederikshavner
Ordningen".
Foreningen blev stift et den 16. januar 2010 og har til formål at varetage og udbrede
interessen for vinterbadning i lokalområdet.
Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægter, og finder dem i
overensstemmelse med folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen".
Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender Sæby
Vinterbadere, De Blå Næser som folkeoplysende forening, såfremt det præciseres
iht. Folkeoplysningsloven kapitel 2 § 4, stk. 2, at bestyrelsen består af mindst 5
personer.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Godkendt.
Bilag
Ansøgning om godkendelse af Sæby Vinterbadere - De Blå Næser (dok.nr.11870/10)
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16. Aalbæk Juniorsejlklub - orientering om udsættelse af
projektgennemførsel
Sagsfremstilling
Aalbæk Juniorsejlklub anmoder om udsættelse af projektgennemførsel til foråret

Åben sag
Sagsnr: 08/1251
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

2010.
Klubben fik i november 2008 tildelt midler fra anlægspuljen, til et kombineret maste
og bøjeskur kr. 30.000. Grundet langvarig sagsbehandling af byggetilladelse har
det ikke væ ret muligt at gennemføre projektet inden 31. december 2009.
Forvaltningen har valgt at imødekomme anmodningen om udsættelse.

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orientering til
efterretning.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Taget til orientering.
Bilag
Aalbæk Juniorsejlklub - anmodnng om udsættelse af projektgennemførsel til foråret
2010 (dok.nr.146013/09)
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17. Krogsholt Lejrcenter - orientering om udsættelse af
projektgennemførsel
Sagsfremstilling
Metodist Spejderne i Strandby - Krogsholt Lejrcent er anmoder om udsættelse af

Åben sag
Sagsnr: 08/1251
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

projektgennemførsel.
Krogsholt Lejrcentret fik i november 2008 tildelt midler fra anlægspuljen til
etablering af varmestyring kr. 10.000. Grundet behov for yderligere sponsorer har
det ikke væ ret muligt at gennemføre projektet inden 31. december 2009.
Forvaltningen har valgt at imødekomme anmodningen om udsættelse.
Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orientering til
efterretning.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Taget til orientering.
Bilag
Krogsholt Lejrcenter - anmodning om udsættelse af projekt (dok.nr.8072/10)
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18. Orientering om Idrætspolitikken
Sagsfremstilling
Børne- og Kulturforvalt ningen orienterer om genoptagelse af processen
vedrørende Idrætspolitikken for Frederikshavn Kommune.

Åben sag
Sagsnr: 08/4696
Forvaltning: BKF
Sbh: jada
Besl. komp: FOU

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orientering til
efterretning. Udvalget udpeger medlem til arbejds gruppen.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Orientering taget til efterretning. Udvalget foreslår 2. rep. fra IS og FUF. Peter
Laigaard udpeges til arbejdsgruppen.
Bilag
Proces- og tidsplan samt færdiggørelse af idrætspolitik for Frederikshavn Kommune (dok.nr.15673/10)
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19. Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget
2010
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 10/571
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

Tilbud og væ relsesaftale fra Hotel Australia, Vejle

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orientering t il
efterretning.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Orientering taget til efterretning.
Bilag
Til Folkeoplysningsudvalget - tilbud om værelsesaftale med Hotel Australia A/S (dok.nr.5014/10)
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20. Eventuelt
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010
Ønske om:

Åben sag
Sagsnr: 09/21125
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

gennemgang af Frederikshavner Ordningen
budgetoversigt
gennemgå maillister på støttetberettigede foreninger - oversigtsliste
drøftelse af medlemsregistrering

Udvalget takker Mogens H. Jensen for den mangeårige indsats i
folkeoplysningsarbejdet.
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Frode Thule Jensen

Mogens Hørby Jensen

Bent H. Pedersen

Grethe Skovmand

Elin Hovedskov

Henrik Carlsen

Inge Nørbjerg Rasmussen

Karina Gajhede

Ketty Kjær Pedersen

Pia Karlsen

Jens Porsborg

Peter Laigaard

Bruno Müller

John Christensen

Birthe Marie Pilgaard
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