
 

 

 

Referat Folkeoplysningsudvalget 

Folkeoplysningsudvalget 

Dato  20. maj 2010 

Tid 16:30 

Sted ML-FRE-Rådhus 0.23 Presse, borger, VIP rum 
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Fraværende Pia Karlsen, Bruno Müller, Birthe Marie Pilgaard, Asger Mortensen  
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Asger Mortensen 
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1. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Dybvad, spejderarbejde 

 

Sagsfremstilling 

KFUM-spejderne i Dybvad søger om tilskud på 100.000 kr. til renovering af loftsetagen i 

Spejderhuset, Skævevej 69. Projektet har i februar 2010 fået bevilget et tilskud fra LAG-Vendsyssel 

på 100.000 kr. ud af et totalt budget på 478.356 kr.  

  

Ønsket er at spejderarbejdet fortsat kan være en vigtig del af ungdomsarbejdet i lokalsamfundet og 

være med til at lokalområdet bliver attraktivt at flytte til for børnefamilier. Spejdergruppen er i dag 

på 40 spejdere i forskellige aldre samt 7 voksne ledere. Der er god opbakning fra forældrene. 

Projektet har betydning for opretholdelsen af aktiviteterne og er i tråd med målsætningen om at 

skabe og bevare liv i lokalsamfundet.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at 

der bevilges 100.000 kr. fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 15. april 2010  

Lene S. Christiansen deltog ikke i behandling af punktet.  

  

Diskussion om, hvorvidt ansøgningen bør tilgodeses med det fulde beløb, når det tilgodeser en 

relativt lille brugergruppe. Ud fra vurderingen, at der er tale om en relativt lille brugergruppe, 

besluttes følgende indstilling: 

Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges  80.000 kr. fra kontoen til 

medfinansiering af landdistriktsindsatsen.  

  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. april 2010 

Oversendes til behandling i Folkeoplysningsudvalget.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Folkeoplysningsudvalget den 20. maj 2010  

Forvaltningen foreslår at foreningen henvises til at søge Folkeoplysningsudvalgets anlægspulje. 

Ansøgningsfristen er 1. september 2010.  

  

Rammen for anlægspuljen 2010 er kr. 955.000  

  

 

Indstilling - Folkeoplysningsudvalget den 20. maj 2010  

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender forvaltningens forslag.  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. maj 2010 

Godkendt.  

  

Fraværende: Pia Karlsen, Asger Mortensen, Bruno Müller og Birthe Marie Pilgaard  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21215 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU/ØU 



 
 

 

Folkeoplysningsudvalget - Referat - 20. maj 2010 Side 5 af 17 

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud til spejderarbejde i Dybvad og omegn (dok.nr.139446/09) 

 



 
 

 

Folkeoplysningsudvalget - Referat - 20. maj 2010 Side 6 af 17 

 

 

2. Godkendelse af foreningen Frederikshavn Mixed Martial 

Arts 

 

Sagsfremstilling 

Foreningen Frederikshavn Mixed Martial Arts ansøger om godkendelse som 

folkeoplysende forening under folkeoplysningsloven og "Frederikshavner 

Ordningen".  

  

Foreningen blev stiftet den 11. maj 2010 og den har til formål at støtte og fremme 

interessen for kampsport i området.  

  

Foreningen er åben for alle, som har interesse i at støtte foreningens formål.  

  

Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægter, og finder dem til dels  i 

overensstemmelse med folkeoplysningsloven og "Frederikshavnerordningen".  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender 

Frederikshavn Mixed Martial Arts som folkeoplysende forening, såfremt 

opløsningsparagraffen tilpasses ordlyden i "Frederikshavner Ordningen" jf. § 4 - Et 

eventuelt overskud ved foreningens opløsning skal tilfalde Frederikshavn 

kommune. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. maj 2010 

Godkendt.  

  

Fraværende: Pia Karlsen, Asger Mortensen, Bruno Müller og Birthe Marie Pilgaard  

 

Bilag 

Ansøgning om godkendelse af foreningen Frederikshavn Mixed Martial Arts (FMMA) som 

folkeoplysende forening (dok.nr.53075/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4702 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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3. Frederikshavn Rideklub - ansøgning om støtte til afvikling af 

Landstævne 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Rideklub har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om støtte i forbindelse med afvikling af 

Landsstævne 2010. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at oversende sagen 

til Folkeoplysningsudvalgets behandling.  

  

Formanden for Frederikshavn Rideklub ansøger om 17.000 kr. til resultatskærme på 

stævnepladsen.  

  

Frederikshavn Rideklub er for andet år i træk tildelt Landsstævne i dressur for ponyer, med afvikling 

af 1 afdeling af Ecco Cup. Landsstævne er det højeste stævneniveau man kan arrangere og starte i 

Danmark.  

  

Dansk Rideforbund har sidste år lanceret "DRF live" som en live resultatformidling. Rideklubben har 

adgang til internet men mangler 3 stk. skærme af min. 40" for at gennemføre opgaven.  

  

Forvaltningen kan oplyse at der er indhentet tilbud på 3 skærme af en pris på 4.999 kr. pr. stk. i alt 

17.000 kr.   

  

Rammen for anlægspuljen 2010 er kr. 955.000  

Rammen for initiativpuljen 2010 er kr. 72.300  

  

Ansøgningsfristen for anlægspuljen er 1. september 2010. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. maj 2010 

Udvalget erklærede Peter Laigaard inhabil i denne sag. 

  

Der ydes 4.999 kr. i støtte fra initiativpuljen til indkøb af én skærm.  

  

Fraværende: Pia Karlsen, Asger Mortensen, Bruno Müller og Birthe Marie Pilgaard  

 

Bilag 

Ansøgning fra Frederikshavn Rideklub - afvikling af landsstævne 2010 (dok.nr.11751/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21479 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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4. Sportsrideklubben Lerbæk - ansøgning om fremskudt 

udbetaling af driftstilskud 

 

Sagsfremstilling 

Sportsrideklubben Lerbæk (SRL) ansøger om en fremskudt udbetaling på kr. 

150.000 i forbindelse med afdriftstilskuddet fra Frederikshavnerordningen som 

falder til udbetaling i juli 2010.  

 

En kombination af formindsket acontoudbetaling afdriftstilskuddet i januar 2010, 

færre pensionærer i stalden hen over vinteren, to aflyste stævner i jan/feb pga. 

afvejrliget, samt manglende indbetaling af tilgodehavender ved tidligere 

pensionærer, har medført at SRL er presset på likviditeten.  

 

Driften understøttes pt. af stor velvilje fra klubbens pengeinstitut samt udlejer 

Lerbæk Hovedgård. Dette er dog ikke en holdbar situation, da klubbens træk på 

kassekreditten i en periode nu har været trukket op til maks. Dette medføre, at  de 

har set sig nødsaget til, at anmode om henstand med betalinger til deres 

leverandører. 

Sportsrideklubben Lerbæk har blandt andet iværksat tiltag til at forbedre 

likviditeten, ved bl.a. besparelser på driften og inddrivelse af tilgodehavender med 

advokatassistance. Der er samtidig sket en øgning af antallet af pensionærer, 

hvilket ligeledes har en positiv indvirkning på situationen. SRL forventer med de 

nuværende aktiviteter, at komme ud af året 2010 med et overskud på godt kr. 

100.000,-.  

 

SRL ligger i denne tid sidste hånd på planlægning af to arrangementer, som løber 

af stablen i uge 26. En Dressur Workshop samt en ridelejr. To arrangementer som 

klubben har store forventninger til, vil kunne give et positivt afkast som kan 

understøtte driften.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. maj 2010 

Kan ikke imødekommes.  

  

Forvaltningen prøver at fremskyde udbetalingen for alle.  

  

Fraværende: Pia Karlsen, Asger Mortensen, Bruno Müller og Birthe Marie Pilgaard  

 

Bilag 

Sportsridklubben Lerbæk - ansøgning om fremskudt udbetaling af driftstilskud (dok.nr.42835/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20787 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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5. Spring Team Sæby - ansøgning om fremskudt udbetaling af 

driftstilskud 

 

Sagsfremstilling 

Spring Team Sæby ansøger om delvis forudbetaling af tilskud i henhold til 

Frederikshavnerordningen. 

  

Der er en del faktorer, som har påvirket situationen:  

1)      En del af foreningens medlemmer har kun haft en kontingentindbetaling i 

efteråret 2009, dette ændres fremadrettet til 2 delbetalinger 

2)      Tilskuddet fra kommunen 2009 var samlet 118.000 kr, beregnet tilskud i 

2010 ca. 157.000. Aktiviteterne i 2009 og 2010 vil stort set være ens, men 

tilskuddet i 2009 var ”for lavt” på grund at lavt aktivitetsniveau i 2008, som 

var beregningsåret. I virkeligheden var likviditetsunderskuddet allerede en 

realitet i januar 2010, men på grund til tilskudsudbetaling var der intet 

problem.  

3)      Foreningen har i 2009 købt nogle nødvendige træningsredskaber (en 

tilløbsmåtte, et videokamera og en skruesele) til en samlet værdi af 21.000 

kr, som har påvirket likviditeten uden at påvirke driftsresultatet.  

  

Likviditetsoversigt og regnskabet for 2009 er medsendt ansøgningen.  

  

Forvaltningen kan oplyse at der ansøges en fremskudt udbetali ng på kr. 40.000. 

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. maj 2010 

Kan ikke imødekommes.  

  

Forvaltningen prøver at fremskyde udbetalingen for alle.  

  

Fraværende: Pia Karlsen, Asger Mortensen, Bruno Müller og Birthe Marie Pilgaard  

 

Bilag 

Springteam Sæby - ansøgning om fremskudt udbetaling af driftstilskud (dok.nr.42839/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20787 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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6. Frederikshavn Skøjteforening 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Skøjteforening indgik en aftale med forvaltningen i 2007 om at 

tilbageholde betaling for halleje sæson 2006/2007, da foreningen på daværende 

tidspunkt var økonomisk presset.  Samtidig med at der skete en tilbageregulering af 

for meget udbetalt driftstilskud. Der blev dengang ikke aftalt en tidsfrist for 

tilbagebetaling af beløbet.  

  

Frederikshavn Skøjteforening har på møde med forvaltningen tilkendegivet, at de 

har mulighed for at pågynde afdrag i det indeværende år med 50 % af beløbet.  

  

Foreningen foreslår derfor følgende løsning: 

 Frederikshavn Skøjteforeningen afdrager 50 % af beløbet  i indeværende 

år.     

 Forvaltningen genoptager drøftelse i 2011 med foreningen med henblik 
på tilbagebetaling af det resterende beløb.  

  

Der foreligger ikke en konkret aftale omkring tilbagebetaling.   

  

Det kan oplyse at foreningen har en restance ved Frederikshavn Kommunen på i 

alt kr. 43.593,30, fordelt således:  

 Gebyrbetaling 2006/2007 på kr. 31.470,00  

 For meget udbetalt driftstilskud på kr. 12.123,30 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. maj 2010 

Godkender foreningens forslag.  

  

Fraværende: Pia Karlsen, Asger Mortensen, Bruno Müller og Birthe Marie Pilgaard 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20787 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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7. Budgetdialogmøde om status på foreningsområdet, haller 

og oplevelsescentre mv. 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes budgetproces indebærer, at fagudvalgene i 

forårsperioden skal afholde budgetdialogmøder med interessenter på udvalgets 

område.  

  

Møde for foreningsområdet, haller og oplevelsescentre mv.:  

Deltagere: repræsentanter for Folkeoplysningsudvalget, bestyrelsen for 

Idrætssamvirket, bestyrelsen for FUF samt halinspektørerne for såvel kommunale 

som selvejende haller.  

  

På mødet gives information om budgetprocedure, budgetforudsætninger og 

budgetmuligheder.  

  

Endvidere vil der være mulighed for udveksling af ideer og synspunkter. 

  

Mødet afholdes onsdag den 2. juni 2010 kl.19.00 - 21.00 på Frederikshavn 

Rådhus.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget udpeger 2-3 

repræsentanter der skal deltage på dette møde.  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. maj 2010 

Bo Christensen, Elin Hovedskov og Bent H. Pedersen blev udpeget til at deltage.  

  

Fraværende: Pia Karlsen, Asger Mortensen, Bruno Müller og Birthe Marie Pilgaard  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1919 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: FOU 
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8. Hjemmesideportaler – foreningsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Folkeoplysningsudvalget godkendte den 24. januar 2008, at indgå i "projekt fælles 

hjemmesideportal for aftenskolerne under hovedområde 1". Udvalget bevilligede i 

den forbindelse en engangsudgift på kr. 36.000 samt et årligt beløb til drift på kr. 

7.000.  

Hjemmesiden skulle være en fælles indgang til aftenskoleområdet.  

Aalborg og Odense Kommune har nu lavet ny driftsoverenskomst med 

Folkeoplysningssamvirket i Aalborg Kommune - gældende fra januar 2010. 

Folkeoplysningssamvirket har deltaget i hele processen omkring udvikling af 

portalen og har netop ansat en sekretariatsleder på fuld tid, til bl.a. at varetage 

opgaven omkring www.aftenskole.nu. Det har derfor været nødvendigt at 

finde en økonomisk model, der fremover sikrer forankring og videreudvikling af 

portalen. Dette betyder bl.a. at Frederikshavn Kommune, fra 1. januar 2010 

skal forpligtige sig til at betale et årligt beløb på ca. kr. 5.000 oveni det der i forvejen 

bliver opkrævet. Dvs. der fremover vil blive opkrævet i alt kr. 12.000.   

  

Endvidere er der indkommet tilbud fra Nordjysk Webdesign, om oprettelse af 

foreningsportal til Frederikshavn Kommune. Portalen fungerer dels som en vejviser 

til kommunens foreningsliv, dels som et arbejdsredskab for forvaltningen.  

  

Der ønskes i udvalget en første drøftelse af området – med udgangspunkt i 

anvendelsen af disse muligheder. Mange af foreningerne har i dag egne 

hjemmesider og der ønskes en drøftelse behovet i foreningerne for tværgående 

hjemmesider eller kommunikationsmuligheder.  

  

På baggrund af drøftelsen vil sagen forelægges udvalget efterfølgende til 

beslutning.   

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22. april 2010  

Sagens genoptages på næste møde.  

  

Steen Klarup forlod mødet kl.18. 

  

Fraværende: Renate Weilov og Steen Klarup.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Folkeoplysningsudvalget den 20. maj 2010  

Folkeoplysningsudvalget godkendte den 24. januar 2008, at indgå i "projekt fælles 

hjemmesideportal for aftenskolerne under hovedområde 1". Udvalget bevilligede i 

den forbindelse en engangsudgift på kr. 36.000 samt et årligt beløb til drift på kr. 

7.000.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3326 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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Hjemmesiden skulle være en fælles indgang til aftenskoleområdet.  

Aalborg og Odense Kommune har nu lavet ny driftsoverenskomst med 

Folkeoplysningssamvirket i Aalborg Kommune - gældende fra januar 2010. 

Folkeoplysningssamvirket har deltaget i hele processen omkring udvikling af 

portalen og har netop ansat en sekretariatsleder på fuld tid, til bl.a. at varetage 

opgaven omkring www.aftenskole.nu. Det har derfor været nødvendigt at 

finde en økonomisk model, der fremover sikrer forankring og videreudvikling af 

portalen. Dette betyder bl.a. at Frederikshavn Kommune, fra 1. januar 2010 

skal forpligtige sig til at betale et årligt beløb på ca. kr. 5.000 oveni det der i forvejen 

bliver opkrævet. Dvs. der fremover vil blive opkrævet i alt kr. 12.000.  

  

I forlængelse af udvalgets drøftelse på sidste møde, skal det besluttes hvorvidt det 

ønskes at forsætte med deltagelse i aftenskole.nu.    

 

Indstilling - Folkeoplysningsudvalget den 20. maj 2010  

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. maj 2010 

Punktet genoptages. 

  

Forvaltningen tager kontakt til Aalborg Kommune.  

  

Fraværende: Pia Karlsen, Asger Mortensen, Bruno Müller og Birthe Marie Pilgaard  

 

Bilag 

Materiale vedr. portalen aftenskole.nu (dok.nr.35608/10) 
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9. Orientering om Anlægspuljen 2010 

 

Sagsfremstilling 

Tilskud fra anlægspuljen ydes til forandringer og nyetableringer a f klub- eller 

foreningsfaciliteter samt til energibesparende foranstaltninger i klub- eller 

foreningsregi.  

  

På baggrund af indkomne ansøgninger om anlægstilskud vælger 

Folkeoplysningsudvalget de projekter, der skal støttes indenfor udvalgets afsatte 

beløbsrammer.  

  

Rammen er i 2010 på kr. 955.000. 

  

Folkeoplysningsudvalget har tidligere vedtaget følgende regelsæt for Anlægspuljen:  

         Puljen kan kun søges af foreninger der er godkendt som 

tilskudsberettigede under folkeoplysningsloven & Frederikshavner 

Ordningen 

         Ansøgningsfristen er 1. september  

         Der gives tilskud til nye anlæg og vedligeholdelsesarbejder som ikke kan 

støttes igennem de ordinære tilskud under Frederikshavner Ordningen  

         Der gives tilskud til energibesparende investeringer  

         Der gives ikke tilskud til foreningsrekvisitter 

         Ansøgningen skal sendes til Folkeoplysningsudvalget og indeholde:  

  Beskrivelse og formål med projektet  

  Udspecificeret budget for projektet herunder egenbetaling og værdi 

af eget arbejde  

  Seneste årsregnskab  

  Oplysninger om der er søgt andre steder til samme projekt  

  

Det bevilgede beløb skal være brugt senest 31. december i efterfølgende 

kalenderår.  

  

Foreningen fremsender på eget initiativ regnskab over projektet senest 8 uger efter 

afslutning af projektet  

  

Før midlerne fra anlægspuljen fordeles, ønskes der en tilkendegivelse fra  

Folkeoplysningsudvalget af, om ovenstående regelsæt skal videreføres eller 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21123 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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ændres. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. maj 2010 

Regelsæt videreføres. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Asger Mortensen, Bruno Müller og Birthe Marie Pilgaard  
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10. Eventuelt 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. maj 2010 

 Planlægning af tur for udvalget i august  

 Ændre dato for ekstraordinært møde til behandling af Idrætspolitikken  

 Der ønskes en drøftelse af sammenfald af bestyrelsesmedlemmer i 
foreningerne 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Asger Mortensen, Bruno Müller og Birthe Marie Pilgaard 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21125 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Steen Klarup 
   

      

Renate Weilov 
   

      

Jens Porsborg 
   

      

Birthe Marie Pilgaard 
   

 

      

Pia Karlsen 
   

      

Elin Hovedskov 
   

      

Karina Gajhede 
   

      

Peter Laigaard 
   

      

John Christensen 
   

 

      

Bent H. Pedersen 
   

      

Henrik Carlsen 
   

      

Bo Christensen 
   

      

Bruno Müller 
   

      

Asger Mortensen 
   

 

 
 


	Underskrifter:

