
 

 

 

Referat Folkeoplysningsudvalget 

Folkeoplysningsudvalget 

Dato  25. august 2011 

Tid 16:30 

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

NB.  Ordinært møde 

Fraværende Pia Karlsen, Jens Porsborg, Bruno Müller 

Stedfortræder   

Medlemmer Frode Thule Jensen (V)  

Pia Karlsen (V)  

Bent H. Pedersen 

Steen Klarup 

Elin Hovedskov - Formand 

Henrik Carlsen 

Renate Weilov 

Karina Gajhede 

Bo Christensen 

Jens Porsborg (C)  

Peter Laigaard (UP)  

Bruno Müller (A)  

Birthe Marie Pilgaard (A)  

John Christensen (V)  

Asger Mortensen 
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

1 82181/11 Åben Esport Nord - Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende 

forening 

4 81457/11 Åben FOU arbejdsgruppe - Forslag til ændring af gebyrsatser 
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1. Godkendelse af foreningen Esport Nord 

 

Sagsfremstilling 

Foreningen Esport Nord ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening i 

henhold til Folkeoplysningsloven og Frederikshavner Ordningen.  

  

Foreningens formål er at skabe miljø for unge, der gamer/spiller online og LAN.  

  

Foreningen vil arbejde for at:  

 Udvikle sociale rammer for gamere med aktiviteter, events, rejser og 
konkurrencer 

 Introducere motion og sund livsstil til unge 

 At skabe samarbejde med det eksisterende idræts- og foreningsliv 
  

Esport Nord er stiftet på generalforsamling den 22. juni 2011.  

  

Centret 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 Esport Nord som folkeoplysende forening.  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25. august 2011  

Godkendt.  

  

 

Bilag 

Esport Nord - Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening (dok.nr.82181/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7649 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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2. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Center for Kultur og Fritid orienterer om økonomi, herunder:  

  

 Status Folkeoplysningsudvalget  
  

 Økonomiudvalget besluttede den 5. august, at der i det videre 
budgetarbejde indregnes følgende tiltag: ” At udvalgene pålægges at finde 

forslag til at sænke serviceniveauet, herunder foretage strukturtilpasninger, 
med hvad der svarer til en reduktion på 3 % af den samlede budgetramme 
på serviceudgifterne, i alt 83.497.200 kr. Besparelsen skal være fuldt ud 

implementeret i 2013. I 2012 skal der spares 41.748.600 kr. svarende til 
1,5 % ” 

  

  

  

 

Indstilling 

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

Folkeoplysningsudvalget tager orientering til efterretning.  

  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25. august 2011  

Taget til orientering.  

  

Der er ønske om dialog og medindflydelse vedrørende udmøntning af mulige 

kommende besparelser.  

  

Fremadrettet tages initiativ til at samle formænd, og paraplyorganisationer for 

relevante politiske udvalg for initiativer på tværgående områder.  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/1242 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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3. Nedsættelse af arbejdsgruppe - fordeling af anlægsmidler 

2011 

 

Sagsfremstilling 

Tilskud fra anlægspuljen ydes til forandringer og nyetableringer af 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 2011 på kr. 977.000. 

  

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:  

1.     Beskrivelse og formål med projektet  

2.     Udspecificeret budget for projektet herunder egenbetaling og 

værdi af eget arbejde  

3.     Seneste årsregnskab  

4.     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 

ændres. 

  

Centret foreslår at den nedsatte arbejdsgruppe mødes torsdag den 8. september 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/47 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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2011 kl. 15.30.  

  

Folkeoplysningsudvalget har indledt et samarbejde med Energibyen Frederikshavn. 

I forbindelse med processen omkring de kommunale anlægsmidler vil Center for 

Kultur og Fritid inddrage Energibyen i arbejdet med henblik på rådgivning om 

energielementer i de enkelte ansøgninger.  

  

  

  

 

Indstilling 

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

Folkeoplysningsudvalget:  

         Viderefører regelsæt 

         Nedsætter arbejdsgruppe til fordeling af anlægsmidler  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25. august 2011  

Godkendt.  

  

Anlægspuljen sættes på kommende møde med henblik på styrkelse af 

energiinvesteringer i foreningernes anlæg.  

  

Arbejdsgruppe: 

  

 Asger Mortensen 

 Henrik Carlsen 

 Karina Gajhede 

 Elin Hovedskov 
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4. Tilpasning af foreningsområdets gebyrsatser vedr. lokaler  

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af de to afholdte dialogmøder på Kultur - og Fritidsudvalgets område 

er der i Folkeoplysningsudvalget nedsat en arbejdsgruppe til at belyse 

tilskudsordningen ”Frederikshavner Ordningen”, herunder justering af de 

nuværende gebyrsatser, for på den måde at harmonisere vilkårene for 

foreningernes anvendelse af kommunale og selvejende haller.  

  

Arbejdsgruppen foreslår en regulering af gebyrsatserne, således at satserne følger 

og samtidig reguleres i lighed med prisudviklingen på takstområdet, som årligt 

udmeldes af Kommunernes Landsforening (KL).  

  

KL-satsen for selvejende haller udgør i 2011 kr. 235,85.  

Ved fuld refusion (75 %) af lokaletilskud for aktiviteter for børn og unge under 25 vil 

timeprisen være ca. 60 kr. At hæve den kommunale takst for lån af lokale til dette 

niveau, vil skabe en rimelig overensstemmelse mellem gebyrudgifter i kommunale 

haller og KL-satser i selvejende institutioner 

Arbejdsgruppen foreslår udover regulering af kommunale hal-priser, at øvrige 

satser ligeledes reguleres, da disse gebyr-satser ikke tidligere har været reguleret. 

Forslag til regulering er vedlagt.  

Reguleringen indarbejdes i Folkeoplysningsudvalgets fordelingspuljer.  

  

 

Indstilling 

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

Fritidsudvalget via Økonomiudvalget anbefaler, at byrådet  

1. tiltræder den foreslåede justering af gebyrsatser for lån af kommu nale 

lokaler 
2. tiltræder, at regulering gebyrsatserne fremover følger KL’s prisudvikling  
3. tiltræder, at FrederikshavnerOrdningen tilrettes jf. beslutning i pind 1 og 2.  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 17. august 2011  

Indstilles godkendt. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget vil fortsat arbejde for at afklare muligheder for at 

harmonisere området. 

  

Fraværende: Bent Bøgsted 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Til orientering fremsendes beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18. august 

2011 vedrørende tilpasning af foreningsområdets gebyrsatser på lokaleområdet.  

  

 

Indstilling 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7652 

 Forvaltning: Center for Kultur og 

Fritid 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at 

Folkeoplysningsudvalget tager orientering til efterretning.  

  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25. august 2011 

Taget til orientering.  

  

Udvalget beklager at forslaget fra arbejdsgruppen ikke var forelagt 

Folkeoplysningsudvalget, inden behandling i Kultur - og Fritidsudvalget. 

  

Fraværende: Steen Klarup og John Christensen 

  

 
Bilag 

FOU arbejdsgruppe - Forslag til ændring af gebyrsatser (dok.nr.81457/11) 
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5. Folkeoplysningspolitik 

 

Sagsfremstilling 

Center for Kultur og Fritid orienterer om kommende proces vedrørende ændret 

folkeoplysningslov, herunder udarbejdelse af folkeoplysningspolitik.  

  

Gæst i mødet er kulturkonsulent Center for Kultur og Fritid Uffe Borg.  

  

  

 

Indstilling 

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

Folkeoplysningsudvalget tager orientering til efterretning.  

  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25. august 2011  

Taget til orientering.  

  

Der anbefales dialog med nabokommuner.  

  

Der ønskes en kort politik med konkrete målbare handleplaner.  

  

  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7861 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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6. Henvendelser og invitationer 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25. august 2011  

Intet.  

  

Fraværende: Steen Klarup og John Christensen 

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/1235 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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7. Eventuelt 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25. august 2011  

Birthe Marie Pilgaard orienterede vedrørende eventuel ny hal ved Arena Nord.  

  

Fraværende: Steen Klarup og John Christensen 

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/1242 

 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 
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