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1. Conventus - kommunal IT-platform for foreninger 

 

Sagsfremstilling  

Efter ønske fra Kultur- og Fritidsudvalget er Jimmy Damgaard, Conventus A/S og 

en repræsentant fra DGI indbudt til at gennemgå IT-værktøjet Conventus. 

  

Conventus er et internetbaseret hjælpeværktøj til foreninger. Værktøjet skaber 

overblik og samler informationer på et fælles sted. Primært for personer i 

bestyrelser og udvalg, trænere samt foreninger og haller.  

Formålet med systemet er at få etableret en kommunal IT-platform og en ensartet 

IT-brugerflade, der kan lette og kvalificere det frivillige arbejde m.v.. 

Repræsentanter for Conventus og DGI vil ved hjælp af powerpoint vise, hvilke 

arbejdsopgaver systemet kan løse hos foreninger, i Center for Kultur og Fritid og 

styringselementer til idrætsfaciliteter. Herudover en generel beskrivelse af 

systemet. 

Ud over repræsentanter for Conventus og DGI deltager Tanja Svendsen fra Center 

for Kultur og Fritid i dette punkt. 

Gæster er inviteret til kl. 16. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

tager gennemgangen af Conventus til efterretning. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17. augus t 2011 
Taget til efterretning. 

Fraværende: Bent Bøgsted 

 
Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudva lget 7. december 2011  
Efter præsentationen af Conventus på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 17. 

august 2011, har Center for Kultur og Fritid undersøgt, hvilke muligheder der er 

med Conventus i relation til Frederikshavn Kommune. 

Det primære i Conventus er, at det kan tilbyde et bookingsystem, hvor foreningerne 

kan se, hvornår der er ledige timer i fx de kommunale haller, et regnskabsmodul, 

hvorigennem regnskaberne kan sendes til kommunen – ensartethed og 

automatiske opdateringer fra foreninger og faciliteter til kommunen. 

  

Conventus er på nuværende tidspunkt implementeret i en række kommuner, og der 

er en generel tilfredshed med systemet; den administrative fordel som 

medarbejderne oplever, en bedre udnyttelse af kommunernes faciliteter, og en 

nemmere og mere direkte kommunikation mellem kommune og forening.  

På baggrund af kontakt med kommunerne kan det konstateres, at det økonomiske 

leje for en implementering af Conventus ligger på omkring på 250.000-300.000 kr. i 

opstartsfasen, og de efterfølgende driftsomkostninger afhænger af, hvordan 

kommunen vælger at samarbejde med institutioner og foreninger omkring 

implementeringen. De kommuner Center for Kultur og Fritid har været i kontakt 

med betaler for foreningernes og de selvejende institutioners brug af Conventus, og 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/7797 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: KFU 
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her ligger de årlige driftsudgifter på omkring 100.000 kr.  

Hvordan kommunerne har finansieret implementeringen er forskellig. Enkelte 

kommuner har søgt penge hjem til en 2-årig periode med Conventus, hvorefter 

foreningerne selv skal betale for brugen af Conventus, og kommunen har således 

endnu ikke selv haft udgifter knyttet til projektet.  

Andre kommuner har valgt selv at finansiere og betale for foreningernes tilslutning 

til systemet. 

  

Det er Conventus’ erfaring, at det tager 2-3 år, før alle parter fuldt ud har 

implementeret Conventus, og kommunerne opnår det fulde udbytte af systemet.  

I forhold til selve implementeringen er fremgangsmåden i kommunerne meget ens. 

Der er en tæt dialog med foreningerne, og de introduceres til systemet af 

Conventus og tilbydes efterfølgende kurser i de forskellige elementer, der findes i 

systemet.  

Det er på denne baggrund Center for Kultur og Fritids anbefaling, at der 

påbegyndes en dialogproces med Folkeoplysningsudvalget og 

paraplyorganisationer på området, med henblik på en udviklingsproces hen mod 

implementering af Conventus. 

  

Der foreligger ikke en konkret finansieringsplan for en implementeringsproces i 

Frederikshavn Kommune. Det anbefales, at finansieringsplan udvikles som en del 

af en kommende udviklingsplan, og indgår i det kommende budgetarbejde vedr. 

2013. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget  

• tiltræder, at Center for Kultur og Fritid indgår i dialog med 

Folkeoplysningsudvalget og paraplyorganisationer på området, med 

henblik på at kunne implementere Conventus i Frederikshavn Kommune 

• tiltræder, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2013 fremlægges 

forslag til finansieringsplan for inplementering af Conventus. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 7. decemb er 2011 
Pind 1: godkendt 

Pind 2: godkendt 

  

Fraværende: Pia Karlsen og Peter Laigaard 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet d. 7. december at udvalget, i 

samarbejde med Folkeoplysningsudvalget arbejder videre med muligheden for at 

implementere Conventus i Frederikshavn Kommune.  

  

På mødet deltager Lise Aslak Jensen, Center for Kultur og Fritid og Birgithe 

Jacobsen, Springteam Sæby, med information vedr. muligheder i Conventus.  

  

Center for Kultur og Fritid anbefaler at der udarbejdes tids- og handleplan, som 
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forelægges Folkeoplysningsudvalget på næstkommende møde. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget  

• drøfter sagen 
• godkender at der udarbejdes tids- og handleplan, som forelægges 

Folkeoplysningsudvalget på næstkommende møde 
  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26. januar 2 012 
Der udarbejdes tids- og handleplan, som indeholder analyse af området, og skaber 

grundlag for en kravspecifikation inden antagelse af endeligt system. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Jens Porsborg, Peter Laigaard og 

Bruno Müller. 
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2. Godkendelse af foreningen Liberal Alliances Ungd om 

Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling  

Foreningen Liberal Alliances Ungdom Vendsyssel ansøger om godkendelse som 

folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven og Frederikshavner 

Ordningen. 

  

Foreningens formål er at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal 

Alliances politiske værdigrundlag. 

  

Foreningen Liberal Alliances Ungdom Vendsyssel er stiftet på generalforsamling 

den 29. september 2011. 

  

Centret har gennemgået foreningens vedtægter og bortset fra § 6 - medlemskab, 

finder dem i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og Frederikshavner 

Ordningen. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

godkender Foreningen Liberal Alliances Ungdom Vendsyssel som folkelysende 

forening, såfremt foreningen ændrer § 6 – medlemskab til, at enhver kan opnå 

medlemskab af Liberal Alliances Ungdom, dog henvender foreningens formål sig til 

unge under 30 år.  

  

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26. januar 2 012 
Godkendt. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Jens Porsborg, Peter Laigaard og 

Bruno Müller. 

  

  

 
Bilag  

Liberal Alliances Ungdom Vendsyssel - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende 

forening (dok.nr.3313/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/441 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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3. Fremtidig placering - Frederikshavn Cheerleaders  

 

Sagsfremstilling  

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. november 2011, blev det besluttet at 

igangsætte en undersøgelse af Frederikshavn Cheerleaders fremtidige placering i 

offentlige lokaler. 

  

Foreningens aktiviteter er på nuværende tidspunkt placeret i FFK-Centret. 

  

Center for Kultur og Fritid har i december måned undersøgt egnede offentlige 

lokaler og har i mail den 13. december anvist tider i Aula på Munkebakkeskolen til 

foreningens aktiviteter. 

  

På grund af anden foreningsaktivitet har de anviste tider i visse tilfælde været 

forskudt med tider både eftermiddag og aften. 

  

Foreningen har i mail den 20. december sendt retursvar til Center for Kultur og 

Fritid. Foreningen har drøftet de anviste lokaler i bestyrelsen og blandt trænerne. 

Tilbagemeldingen er, at de ikke anser de anviste tider for optimale for de tilknyttede 

trænere, hvis der forskudte tider mellem de enkelte hold.  

  

Foreningen ønsker endvidere at have sammenhængende træningsforløb i op til 3 

timer i træk, hvilket ikke har været muligt at anvise på grund af anden 

foreningsaktivitet i aulaen.  

  

Center for Kultur og Fritid må på baggrund af den indkomne tilbagemelding, 

konstatere i henhold til anvisningspligten i Folkeoplysningsloven, at det ikke er 

muligt at opfylde denne ved forslået placering, hvorfor det anbefales at foreningens 

aktiviteter for resten af sæson 2011-12 forsætter i nuværende lokaler. 

  

Foreningen skal på lige fod med andre foreninger til kommende sæson ansøge om 

lokaler jf. Frederikshavner Ordningens regler. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at folkeoplysningsudvalget 

godkender at Frederikshavn Cheerleaders i indeværende sæson midlertidigt 

forsætter aktiviteter i de nuværende faciliteter. 

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26. januar 2 012 
Foreningens placering for indeværende sæson er godkendt. 

  

Udvalget anbefaler at der findes en anden placering af aktiviteterne for kommende 

sæson. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/552 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: FOU 
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Fraværende: Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Jens Porsborg, Peter Laigaard og 

Bruno Müller. 

  

  

 
Bilag  

Cheerleader - anvisning Munkebakkeskolens Aula (dok.nr.5491/12) 
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4. Ansøgning om ændring af lejemål - Gym Sudio  

 

Sagsfremstilling  

Foreningen Gym Studio har den 10. oktober fremsendt ansøgning om ændring af 

lejemål fra nuværende faciliteter i Fitness Frederikshavn, Hjørringvej 143 R, 9900 til 

et andet privat lejemål på Grønlandsvej 22. 

  

Nuværende lejemål: kr. 96.000 

Efter huslejestigning i nuværende lejemål: kr. 114.500 

  

Nyt lejemål:                                                        

  

2012: kr. 110.205 

2013: kr. 116.205 

2014: kr. 122.205 

2015: kr. 132.205 

  

  

På baggrund af ovennævnte varslet huslejestigning på det eksisterende lejemål, 

har bestyrelsen taget initiativ til, at afsøge muligheden for at skifte til andre 

faciliteter, der kan forberede foreningens muligheder for at vokse. 

  

Det nye lejemål vil endvidere give foreningen mulighed for at udleje lokalerne i de 

timer foreningen ikke selv benytter lokalerne. 

  

Foreningen har i dag 215 dansere fordelt på 20 hold, der dagligt træner mellem 15-

21 samt i weekender fra 9-16. Størstedelen af medlemmerne er under 12 år, mens 

de resterende medlemmer er mellem 12 og 18 år.  

  

Foreningen anmoder i deres ansøgning Folkeoplysningsudvalget om at få tilladelse 

til at skifte lejemål og at foreningen i de nye lokaler, kan opretholde lokaletilskuddet 

på samme vilkår som i deres nuværende lejemål. 

  

Center for Kultur og Fritid har forsøgt at finde offentlige lokaler, der er velegnede til 

at rummer foreningens høje aktivitetsniveau og pladsbehov med et ønsket areal på 

op til 80m² med opsatte spejle på væggene. 

  

Efter dialog med af Iscenter Nord Frederikshavn har Center for Kultur og Fritid 

forslået foreningen et foreningslokale i bygningen på 65m², der rummer de ønskede 

spejle. Foreningen har efterfølgende haft lejlighed til at besigtige lokalerne og har 

meldt tilbage, at de pågældende lokaler ikke er optimale for foreningsaktiviteter, da 

de anviste lokaler er enten for små eller optaget af anden foreningsaktivitet.  

  

Center for Kultur og Fritid bemærker at anvisningsmuligheden ligger inden for den 

kommunale anvisningspligt. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/550 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: FOU 
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Det har ikke været muligt for Center for Kultur og Fritid, at anvise foreningen andre 

offentlige lokaler.  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget: 

• Drøfter muligheden for placering i kommunale lokaler 
• Drøfter ansøgning om nye lokaler 

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26. januar 2 012 
Ansøgningen kan ikke imødekommes. 

  

Udvalget anbefaler at foreningen undersøger mulighed for at placere aktiviteten i 

offentlige lokaler. Udvalget ønsker tilbagemelding fra foreningen vedrørende 

placering af foreningens aktiviteter fra sæson 2012/13. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Jens Porsborg, Peter Laigaard, 

Bruno Müller og Renate Weilov. 

  

  

 
Bilag  

Gym Studio - ansøgning om ændring af lejemål (dok.nr.117655/11) 

RE: GYM Studio / lokaler (dok.nr.5604/12) 
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5. Aftale om tilbagebetaling - Frederikshavn Firmai dræts Klub  

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Firma Idræts Klub anmoder om aftale om tilbagebetaling af for 

meget udbetalt tilskud i 2011 på baggrund af indberettet udgifter i 2010. 

  

Jævnfør revision har foreningen angivet:  

• Kr. 56.012 for meget i lokaleudgifter. 
• Kr. 66.603 for meget i træner- og instruktørudgifter 

  

Endvidere er det anførte medlemstal ikke angivet korrekt. 

  

Foreningens samlet tilskud i 2011 udgjorde kr. 821.067,71. Efter ovennævnte 

korrektioner er det korrekte tilskud beregnet til kr. 681.487,52. 

  

Center for Kultur og Fritid indgik den 21. november 2011 aftale om tilbagebetaling 

af tilskud fra 2009 med aftale om tilbagebetaling i 2012. 

  

På baggrund af dette anmoder foreningen om at beløbet på i alt kr. 139.580 

afdrages i 2013. 

  

  

  

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

godkender aftale om tilbagebetaling. 

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26. januar 2 012 
Godkendt. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Jens Porsborg, Peter Laigaard, 

Bruno Müller og Renate Weilov. 

  

  

 
Bilag  

Frederikshavn Firmaidræts Klub - tilbagebetaling af for meget indberettet udgifter 2010 (dok.nr.3618/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11768 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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6. Sæby Svømmeklub - ansøgning om lokaletilskud 

 

Sagsfremstilling  

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. november 2011 blev foreningen Sæby 

Svømmeklub godkendt som folkeoplysende forening. 

  

I henhold til Frederikshavner Ordningen § 7 ydes der ikke tilskud til nye lejemål i 

haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et 

eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen. Der kan dog 

med baggrund i en konkret sagsbehandling godkende, at der alligevel ydes 

lokaletilskud til nye haller. 

  

Sæby Svømmeklub har angivet kr. 5.000 pr. år i lokaleleje. Det beregnede tilskud 

vil årligt beløbe sig til kr. 3.750. 

  

Foreningen søger Folkeoplysningsudvalget om tilladelse til at modtage 

lokaletilskud.  

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at folkeoplysningsudvalget 

godkender lokaleudgiften. 

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26. januar 2 012 
Godkendt. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Jens Porsborg, Peter Laigaard, 

Bruno Müller og Renate Weilov. 

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/10793 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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7. Videreudvikling af Frederikshavner Ordningen 

 

Sagsfremstilling  

Folkeoplysningsudvalget nedsatte pr. 28. oktober 2010 arbejdsgruppe i udvalget, til 

at igangsætte analyse og udvikling af udvalgets støtteområde. I dette arbejde indgik 

ønske fra udvalget om en gennemgang af Frederikshavner Ordningen med henblik 

på en vurdering af ordningens grundstruktur, og fremlæggelse af tiltag til 

modernisering af ordningens enkelte støtteelementer. 

  

Det har været afgørende for arbejdsudvalget at der udvikledes incitamenter der 

løbende kan effektivisere ordningen, så den direkte støtte til foreningens aktiviteter 

søges fastholdt. 

  

Der foreslås derfor blandt andet at ændre støtteprocenter ved lokaletilskud, samt 

anbefales at der som en del af anlægstilskuddet indføres mulighed for støtte til 

sammenflytning af foreningsaktiviteter. 

  

Foreningens kerneområde med støtte til børn og unge under 25 år fastholdes. 

  

Det er arbejdsgruppens anbefaling at ordningens opbygning og grundstruktur 

fastholdes. 

  

  

Arbejdsgruppen fremsender på baggrund af møde den 5. januar 2012 forslag til 

justeringer i Frederikshavner Ordningen: 

  

• Energiudgifter ændres fra 75 % til 60 % 
• Lønudgifter ændres fra 40 % til 30 % 
• Gaver/gavekort/mundering ændres fra max udgiftsloft på kr. 1.500 til kr. 

3.000 
• Etablering af pulje til sammenflytning af foreningsaktiviteter, hvor der ydes 

støtte til eksempelvis nedrivning og reetablering. Ordningen indskrives i 
regelsættet for anlægspuljen 

• Administrationstilskud på kr. 2.000 afskaffes 
• Der indføres en 25 års regel vedrørende de supplerende tilskud, herunder 

træner- og instruktørtilskud og transporttilskud, ud fra foreningens 
alderssammensætning som helhed 

• Der indføres krav om grundkontingent på minimum kr. 200 halvårligt pr. 
medlem. 

  

Procesbeskrivelse: 

  

• Arbejdsgruppens anbefalinger forelægges Folkeoplysningsudvalget 
• Den reviderede Frederikshavner Ordning forelægges på næstkommende 

møde i Folkeoplysningsudvalget 
• Folkeoplysningsudvalget udsender forslaget til høring i foreningslivet 
• Folkeoplysningsudvalget fremsender endeligt forslag til behandling i Kultur- 

og Fritidsudvalget 
• Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler forslag til Ny Frederikshavner Ordning 

og fremsender det til godkendelse i Byrådet med henblik på ikrafttrædelse 
pr. 1/1 2013. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/149 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: FOU 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at folkeoplysningsudvalget 

godkender: 

  

• arbejdsgruppens anbefalinger 
• at den reviderede Frederikshavner Ordning forelægges på næstkommende 

møde i Folkeoplysningsudvalget 
• at foreningslivet varsles om arbejdet med henblik på ny Frederikshavner 

Ordning pr. 1/1 2013. 
  

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26. januar 2 012 
Godkendt med følgende bemærkninger: 

  

• grundkontingent ændres til egenbetaling 
• energiudgifter ændres til forbrugsudgifter 
• der etableres et takstblad til Frederikshavner Ordningen vedrørende satser 

og priser 
• max sum vedrørende renovering genoptages 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Jens Porsborg, Peter Laigaard, 

Bruno Müller og Renate Weilov. 
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8. Revision og uddannelse af foreningslivet 

 

Sagsfremstilling  

På baggrund af tidligere drøftelser i udvalget omkring løbende revision og 

uddannelse af foreningslivet, har Center for Kultur og Fritid indhentet tilbud fra BDO 

Revision ved Revisor Mogens Hørby Jensen. 

  

Det anbefales fra Center for Kultur og Fritid, at der gennemføres en 2-årig proces 

hvor alle støtteberettigede foreningers støtteforhold gennemgås. 

  

Der fokuseres på sammenhængen mellem de indsendte ansøgninger og den 

udbetalte støtte i relation til Frederikshavner Ordningen.  

  

Endvidere foreslås det at der årligt afholdes informationsmøder for kasserere og 

andre interesserede i foreningslivet.  

  

Informationsmøderne afholdes 1-2 gange årligt i samarbejde med Frederikshavn 

Ungdoms Fællesråd og Idrætssamvirket Frederikshavn. 

  

På baggrund af drøftelser med revisionsfirmaet, anbefales det at der afsættes kr. 

70.000 årligt til opgaven. 

  

Midlerne afsættes af udvalgets egen ramme til diæter, forplejning, uddannelse og 

supplerende aktiviteter der i 2012 er på kr. 147.230.   

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter sagen. 

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26. januar 2 012 
Det fremlagte forslag godkendt. 

  

Der afsættes kr. 70.000 for 2012 og 2013 til opgaven. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Jens Porsborg, Peter Laigaard, 

Bruno Müller og Renate Weilov. 

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/474 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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9. Disponering af midler på initiativpuljen til sundhe dsprojekt i 

haller- og oplevelsescentre/foreningsdrevet cafeter iaer 

 

Sagsfremstilling  

Firmaet MOM’S A/S sælger maskiner der erstatter de nuværende frituregryder. 

  

MOM-S maskinen er en energibesparende maskine der blandt andet kan lave 

Pommes frites med et fedtindhold under det halve af hvad traditionelle pommes 

frites tilberedt i en friture indeholder. 

  

Projektet går ud på at foreninger kan få tilskud til udskiftning af de nuværende 

frituregryder til en MOM-S maskine. 

  

Det anbefales fra Center for Kultur og Fritid, på baggrund af drøftelser i udvalget 

omkring anlægstilskud, at der disponeres kr. 50.000 fra initiativpuljen til 

ansøgninger vedrørende projektet. 

  

Ansøgninger stilles til Folkeoplysningsudvalget. 

  

Ramme for initiativpuljen 2012: kr. 137.060. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter sagen. 

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26. januar 2 012 
Udvalget disponerer kr. 50.000 på initiativpuljen til medfinansiering af 

sundhedsprojekt i haller- og oplevelsescentre/foreningsdrevet cafeteriaer. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Jens Porsborg, Peter Laigaard, 

Bruno Müller og Renate Weilov. 

  

  

 
Bilag  

MOM´S - henvendelse ang. udskiftning af frituregryder (dok.nr.3534/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/471 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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10. Ny Folkeoplysningspolitik - visionsoplæg 

 

Sagsfremstilling  

Center for Kultur og Fritid har i dialog med Folkeoplysningsudvalget igangsat 

arbejdet med udvikling af politik for folkeoplysningsområdet.  

Første skridt i denne proces er formulering af en overordnet vision, som kan ligge til 

grund og danne inspiration for det videre arbejde med udvikling af 

folkeoplysningspolitiken. 

  

På mødet vil kulturkonsulent Jens Ole Amstrup og kultur - og fritidskoordinator Uffe 

Borg fremlægge et visionsoplæg, som Kultur - og Fritidsudvalget kan diskutere og 

ajourføre. 

  

På mødet fremlægges endvidere forslag til proces for udformning af 

folkeoplysningspolitikken. Processen afvikles fra januar til august 2012, og vil 

blandt andet inkludere fællesmøde mellem Kultur - og Fritidsudvalget og 

Folkeoplysningsudvalget for drøftelse af overordnet vision, ambitioner og temaer, 

samt involvering af interessenter, forandringsagenter, foreninger og borgere i 

udformningen af den nye politik på folkeoplysningsområdet. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

1.     drøfter visionsoplæg 

2.     godkender procesplan jf. vedhæftede bilag 

3.     beslutter dato for fællesmøde med Folkeoplysningsudvalget. 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
  

  

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. janua r 2012 
1.     Drøftet 

2.     Godkendt 

3.     14. marts 2012 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 
Supplerende sagsfremstilling  
På møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 11. januar 2012 blev der fastsat dato for 

afholdelse af fællesmøde med Folkeoplysningsudvalget. 

  

Fællesmøde afholdes onsdag den 14. marts 2012.  

  

  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/5824 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jeam 

 Besl. komp: KFU 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

tager orientering til efterretning. 

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26. januar 2 012 
Taget til orientering. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Jens Porsborg, Peter Laigaard, 

Bruno Müller og Renate Weilov. 

  

  

 
Bilag  

Procesplan Folkeoplysningspolitik (dok.nr.135077/11) 
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11. Henvendelser og invitationer til Folkeoplysning sudvalget 2012 

 

Sagsfremstilling  

• HK Kommunal - Haderslev laver web-guide til fester – se mere på 
http://www.hk.dk/kommunal/nyheder/nyhedsarkiv/januar_2012/hadersle

v_laver_web_guide_til_fester  
  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26. januar 2 012 
Taget til orientering. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Jens Porsborg, Peter Laigaard, Bruno Müller og Renate 

Weilov. 

  

  

 

 
 Åben s
ag 
 Sagsnr: 12/

473 

 Forvaltning: 

BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. 

komp: FOU 
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12. Eventuelt  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26. januar 2 012 

Karina Gajhede påpegede udfordringer vedrørende ombygning af Ankermedets 

Skole i Skagen, og afholdelse af eksempelvis Skaw Cup. 

  

Links vedrørende proces om Folkeoplysningspolitik og aktiviteter i Center for Kultur 

og Fritid. 

• http://dinpolitik.wordpress.com/ 
• http://dinoplevelse.blogspot.com/  

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Jens Porsborg, Peter Laigaard, 

Bruno Müller og Renate Weilov. 

  

  

  

  

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/472 

 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 
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Pia Karlsen 

   

      
Elin Hovedskov 

   

      
Karina Gajhede 

   

      
Peter Laigaard 

   

      
John Christensen 

   
 

      
Bent H. Pedersen 

   

      
Henrik Carlsen 

   

      
Bo Christensen 
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