
 

 

 

Referat Folkeoplysningsudvalget 

Folkeoplysningsudvalget 

Dato  24. marts 2011 

Tid 16:30 

Sted ML-FRE-Rådhus 0.23 Presse, borger, VIP rum 

NB.  Ordinært møde 

Fraværende Pia Karlsen, Karina Gajhede, Bruno Müller, Birthe Marie Pilgaard  

Stedfortræder   
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1. Godkendelse af foreningen Bowling Klubben Skawbo 

 

Sagsfremstilling 

Bowling Klubben Skawbo ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening 

under folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen".  

  

Foreningen har til formål, at samle bowling-interesserede, fremme 

bowlingsporten samt udbygge et godt kammeratskab og en god sportsånd.  

  

Foreningen har til huse bowlinghallen i Skagen, Skawbowling. Foreningen har pt. 

17 medlemmer under 25 år og har årligt en udgift til bane- /halleje på ca. kr. 

141.876.  

  

Center for Kultur og Fritid har gennemgået foreningens vedtægter og bortset fra 

opløsningsparagraffen, finder dem i overensstemmelse med folkeoplysningsloven 

og Frederikshavner Ordningen.  

  

I henhold til Frederikshavner Ordningen kan udvalget beslutte at yde maks. kr. 

50.000 i lokalestøtte. Ønsker foreningen efterfølgende forhøjelse,  skal der 

fremsendes ansøgning til Folkeoplysningsudvalget.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Kultur- og Fritid indstiller, at 

Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. marts 2011  

Godkendt.  

Der ydes maks. 50.000 kr. i lokaletilskud iht. Frederikshavnerordningen.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Pia Karlsen, Karina Gajhede og Bruno Müller  

  

 

Bilag 

BK Skaw bo - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening (dok.nr.23400/11) 

BK Skaw bo - udspecif icering af lokaleudgifter (dok.nr.29621/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2179 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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2. Godkendelse af foreningen Frederikshavn Bordtennisklub 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Bordtennis Klub ansøger om godkendelse som folkeoplysende 

forening under folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen".  

  

Foreningen har til formål, at dyrke bordtennis og med udgangspunkt i fællesskabet 

og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere 

foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et 

medansvar i foreningen.  

  

Center for Kultur og Fritid har gennemgået foreningens vedtægter og finder dem i 

overensstemmelse med folkeoplysningsloven og Frederikshavner Ordningen.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Kultur- og Fritid indstiller, at 

Folkeoplysningsudvalget godkender Frederikshavn Bordtennis Klub som 

folkelysende forening 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. marts 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Pia Karlsen, Karina Gajhede og Bruno Müller  

 

Bilag 

Frederikshavn Bordtennisklub - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende 

forening (dok.nr.23405/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2180 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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3. Springteam Sæby - ansøgning om tilskud til leje af Sæby 

Fritidscenter 

 

Sagsfremstilling 

Springteam Sæby har fået tilbudt at leje et klublokale i Sæby Fritidscenter.  

  

Foreningen vil få en forhøjet lokaleleje på kr. 65.000 årligt, afhængig af hvor meget 

der skal laves ved lokalet.  

  

Foreningen ønsker eget klublokale, da de på den måde vil opnå mulighed for at få 

et foreningsliv og fællesskab, hvilket vil give foreningen et samlingssted og et 

socialt foreningsmiljø. 

  

Den forøget lokaleleje vil medfører en merudgift for Folkeoplysningsudvalget på kr. 

48.750 årligt, såfremt foreningen opnår et tilskud på 75 %.    

  

Centret gør opmærksom på at et eventuelt tilskud til egne lokaler først ville kunne 

udbetales 2012 i henhold til administrativ praksis.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at 

Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. marts 2011  

Ansøgningen kan ikke imødekommes jvf. Frederikshavnerordningens regler 

om ændring af lejemål.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Pia Karlsen, Karina Gajhede og Bruno Müller  

 

Bilag 

Springteam Sæby - ansøgning om forhøjet lokaletilskud til leje af Sæby Fritidscenter (dok.nr.30032/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12806 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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4. Bangsbo Freja - ansøgning om tilskud fra initiativpuljen 

2011 

 

Sagsfremstilling 

Boldklubben Bangsbo Freja ansøger om tilskud fra Initiativpuljen til etablering af 

integreret informationssystem: Den digitale opslagstavle.  

  

Klubben ønsker at styrke kommunikationen mellem spillere/træner-

ledere/forældre/ foreningsorganisationen ved hjælp af digital information via 

fladskærme. Den digitale opslagstavle vil give mulighed for hurtig såvel intern som 

ekstern kommunikation ved udsendelse/udgivelse af nyheder og informationer.  

  

Klubben har ca. 400 aktive medlemmer, 100 frivillige ledere,  forældre og øvrige 

gæster. Det ugentlige besøgstal er ca. 1.000 personer.  

  

Der ansøges om 30.000 kr.  

  

Budget for initiativpuljen kr. 76.110 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Kultur- og Fritid indstiller, at 

Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. marts 2011  

Ansøgningen kan ikke imødekommes. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Pia Karlsen, Karina Gajhede og Bruno Müller  

 

Bilag 

Boldklubben Bangsbo Freja - ansøgning om tilskud fra initiativpuljen  (dok.nr.18117/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1697 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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5. Skagen Sportsdykkerklub, Skawdyk - ansøgning om støtte 

til køb af gummibåd og påhængsmotor 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Sportsdykkerklub, Skawdyk ansøger Folkeoplysningsudvalget om midler til 

køb af ny gummibåd og påhængsmotor.  

  

Klubbens eksisterende gummibåd og motor er udslidt og specielt motoren er meget 

ustabil trods årlig vedligeholdelse og eftersyn. Materialets dårlige stand giver 

klubben sikkerhedsmæssige problemer og har i følge klubben flere gange givet 

anledning til problemer på både åbent hav og fra stranden. 

  

Skawdyk har ca. 125 medlemmer og et stort aktivitetsniveau året rundt. 

  

Der er indhentet tilbud på i alt kr. 76.495 inkl. moms.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at 

Folkeoplysningsudvalget henviser klubben til at søge anlægspuljen.  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. marts 2011  

Ansøgningen kan ikke imødekommes. Klubben henvises til 

Folkeoplysningsudvalgets anlægspulje.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Pia Karlsen, Karina Gajhede og Bruno Müller  

 

Bilag 

Skagen Sportsdykkerklub, Skaw dyk - ansøgning om støtte til køb af gummibåd og 

påhænsmotor (dok.nr.27190/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/47 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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6. Orientering omkring Børneattester 

 

Sagsfremstilling 

Orientering fra Center for Kultur og Fritid omkring børneattester på 

folkeoplysningsområdet.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at 

Folkeoplysningsudvalget tager orientering til efterretning.  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. marts 2011  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Pia Karlsen, Karina Gajhede og Bruno Müller  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3671 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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7. Samarbejde mellem Frederikshavn Kommunes 

Ungdomsskole og DGI Nordjylland vedr. Lederuddannelse for 

unge 

 

Sagsfremstilling 

Orientering omkring Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole og DGI Nordjylland 

- tilbud om ungdomslederuddannelsen IFRONT.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at 

Folkeoplysningsudvalget tager orientering til efterretning.  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. marts 2011  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Pia Karlsen, Karina Gajhede og Bruno Müller  

 

Bilag 

Frederikshavn Ungdomsskole/DGI - folder "I front" (dok.nr.23404/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1242 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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8. Frederikshavn Kommunes Idrætspolitik 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd har godkendt Idrætspolitik 2010 for Frederikshavn Komm une 

og har med vedtagelsen af politikken anmodet Folkeoplysningsudvalget om,  i 

samarbejde med Center for Kultur og Fritid, at igangsætte arbejdet med at realisere 

intentionerne i politikken.  

  

Af Idrætspolitikken fremgår det at den løbende administration og udvikling af 

idrætspolitikken er forankret i folkeoplysningsudvalget, med reference til Kultur og 

Fritidsudvalget. 

  

Folkeoplysningsudvalget udarbejder årligt handleplaner for Idrætspolitikken med 

konkrete initiativer og løsningsforslag til de udfordringer, der anføres i politikken. 

  

I Idrætspolitikken er der formuleret følgende temaer, der skal indgå i handleplaner 

for perioden 2010-2015: 

 Udvikling af Karizma Sport  

 Udvikling af varierede aktivitets- og organisationsformer, herunder 

selvorganiserede aktiviteter 

 Udviklingsperspektiver for de fysiske anlæg 

 Udvikling af partnerskaber mellem kommunale institutioner, servicetilbud 

og foreningsliv.  

  

Den idrætspolitiske handleplan for 2011 anbefales have følgende fokusområdet: 

1. Fysiske anlæg  

2. Digitale muligheder  

3. Partnerskaber på tværs 

  

1. Ang. fysiske anlæg  

I forlængelse af dialogmøder i juni 2010 på Kultur og Fritidsområdet har der været 

nedsat en arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalgt, der har haft til opgave at 

komme med forslag til ændringer og udviklingsmuligheder inde for følgende 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4696 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: FOU 
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områder: 

 Baner/grønne anlæg 

 Aktivitetshuse 

 Revurdering af Frederikshavner Ordningen 

 Gebyrordningen 

Arbejdet er igangsat og pågår i forskellige sammenhæng i 2011, som et af 

fokusområderne under den idrætspolitiske handleplan.  

  

2. Ang. digitale muligheder 

Center for Kultur og Fritid har undersøgt muligheder for etablering af partnerskaber 

med paraplyorganisationerne FUF og IS i Frederikshavn Kommune, DIF og 

webfirmaet Endomondo som eventuel leverandør, om udvikling af flere former for 

apps til forskellige mobilplat forme. (applikationer indenfor: træning/coaching, 

madlavning, fødevarer, sundhed m.m.) 

  

Det anbefales at indkalde FUF og IS til et udviklingsmøde om de digitale 

muligheder samt rollefordeling, herunder paraplyorganisationernes mulige rolle som 

binde og distributionsled i udvikling af apps der kan supplere foreningernes 

almindelige foreningsaktiviteter.  

  

Supplerende kan det oplyses, at der er etableret en forening til udvikling af e -sport 

lokalt i Frederikshavn Kommune. 

  

3. Ang. partnerskaber på tværs  

Det anbefales at etablere et udviklingsprojekt, hvor der anvendes den model som 

Rudersdal Kommune med stor succes har udviklet, hvor har dannet  en 

skolefritidsklub (en overbygning til skolefritidsordningerne) der samarbejder med en 

bred vifte af foreninger og kulturinstitutioner om at udvikle nye og spændende 

fritidstilbud og aktiviteter.  

  

Skolefritidsklubben skal bygge bro til det lokale foreningsliv og sætte fokus på 

pædagogikken. Tilbuddet i Rudersdal Kommune er etableret i samarbejde med 

Børne- og Skoleudvalget og Kultur og Fritidsudvalget, der har valgt at inddrage det 

forenings- og kulturliv i aktiviteterne.  

  



 
 

 

Folkeoplysningsudvalget - Referat - 24. marts 2011 Side 13 af 18 

 

Bilag vedlagt: udskrift af www.endomondo.com og www.skolefritidsklub.dk  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at 

Folkeoplysningsudvalget:  

 drøfter skitse til handleplan  

 nedsætter en arbejdsgruppe til videreudvikling af ovennævnte 
fokusområder 2+3 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. marts 2011  

Frederikshavn Ungdomsfællesråd og Idrætssamvirke drøfter sagen.  

Sagen genoptages derefter i Folkeoplysningsudvalget.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Pia Karlsen, Karina Gajhede og Bruno Müller  

 

Bilag 

- idrætspolitikny.pdf (dok.nr.108546/10) 
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9. Baneanlæg - udvikling på fritidsområdet 

 

Sagsfremstilling 

På det årlige dialogmøde indenfor Kultur- og Fritidsområdet, som dette år blev 

afholdt 2. juni 2010, blev der drøftet en række af de udfordringer området må 

imødese de kommende år.  

  

På baggrund af drøftelser mellem Center for Kultur og Fritid samt Park og Vej 

vedrørende mindre anvendelse / ingen anvendelse af anlæg blev der nedsat en 

arbejdsgruppe i Folkeoplysningsudvalget, med repræsentanter fra det politiske 

system og foreningslivet for at igangsætte arbejdet.  

  

Folkeoplysningsudvalget har endvidere været på studietur rundt om i kommunen.  

  

Arbejdsgruppen har den 24. november 2010 udsendt første forslag til høring i de 

berørte klubber. På baggrund af de indkomne høringssvar har arbejdsgruppen 

gennemgået de enkelte banearealer og fremsender forslag til følgende 

reguleringer.  

  

Det bemærkes at der samtidig gennemføres en analyse af aktivitetsniveau i 

Aalbæk og Skagen, som ligger udenfor den grønne kontrakt.  

  

Arbejdsgruppen har haft 2 hovedmålsætninger:  

 at sikre effektive anlæg i alle større og mindre bysamfund i kommunen, 

med henblik på at fastholde gode vilkår for idrætslivet  

 at udfase anlæg der ikke længere anvendes til idrætsbrug  

  

Supplerende anbefales større udviklingsprojekter:  

 Proces vedrørende Jerup - flytning af eventuelle aktiviteter til skoleområdet  

 Proces vedrørende Skeltvedvej/Bannerslund igangsættes 

 Proces vedrørende Præstbro - omdannelse af aktivitetsmuligheder 

  

Efter færdiggørelse af processen overdrages de udfasede arealer til 

Ejendomscentret og der gennemføres en forhandling om driftsvilkår indenfor den 

eksisterende kontrakt med Park og Vej.  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Kultur- og Fritid indstiller, at 

Folkeoplysningsudvalget anbefaler det foreliggende overfor Kultur- og 

Fritidsudvalget. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/149 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: FOU 
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Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. marts 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Pia Karlsen, Karina Gajhede og Bruno Müller  

 

Bilag 

Bilag til FOU møde - endeligt forslag til udfasning af grønne anlæg (dok.nr.29739/11) 
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10. Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget 

2011 

 

Sagsfremstilling 

 Henvendelse til formanden omkring energispørgsmål.  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. marts 2011  

Folkeoplysningsudvalget ser gerne bes øg på næste møde af Poul Rask, fra 

Energibyen Frederikshavn. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Pia Karlsen, Karina Gajhede og Bruno Müller  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1235 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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11. Eventuelt 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. marts 2011  

Udvalget ønsker løbende orientering om skolestrukturudviklingen.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Pia Karlsen, Karina Gajhede og Bruno Müller  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1242 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

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