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Bilagsfortegnelse

Punkt nr.

Dok.nr.

Tilgang

Titel

1

15770/12

Åben

Østervrå Idrætsforening - ansøgning om tilskud fra
initiaitivpuljen til sundhedsprojekter i haller- og

1

15766/12

Åben

oplevelsescentre/foreningsdrevet cafeteriaer
Boldklubben Bangsbo Freja - ansøgning om tilskud fra
initiaitivpuljen til sundhedsprojekter i haller- og
oplevelsescentre/foreningsdrevet cafeteriaer

1

17006/12

Åben

Regler for tilskud efter initiativpuljens bestemmelser

2

20005/12

Åben

Udkast til revideret Frederikshavner Ordning
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1.

Ansøgninger til initiativpuljen 2012 - sundhedsprojekter i

haller- og oplevelsescentre med foreningsdrevne cafeteriaer

Åben sag
Sagsnr: 12/1818
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 26. januar 2012, at disponerer kr.
50.000 på initiativpuljen til medfinansiering af sundhedsprojekt i haller- og
oplevelsescentre/foreningsdrevet cafeteriaer.
A.
Boldklubben Bangsbo Freja søger Folkeoplysningsudvalget om støtte på kr.
24.000 til indkøb af slushicemaskine og pommesfritemaskine.
Klubben ønsker fremover muligheden for at sælge sukkerfri slush-ice og fedtfattige
pommefrites.
Budget:
Køb af slushicemaskine

kr. 15.000

Køb af brugt pommefritesmaskine

kr. 21.250

Investering i alt

kr. 36.250

Egenkapital

kr. 5.000

Momsrefusion

Kr. 7.250

Manglende egenbetaling

kr. 24.000

B.
Østervrå Idrætsforening søger Folkeoplysningsudvalget om støtte til køb af 2
stk. MOM-s maskiner.
Budget:
2. stk. MOM-s maskiner af 22.300

kr. 44.600

Moms

kr. 11.150

I alt

kr. 55.750

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
drøfter sagen med henblik på tilskud til de fremsendte ansøgninger.
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Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 1. marts 2012
Ansøgning A og B støttes med hver 12.500 kr.
Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Pia Karlsen og Jens Porsborg.

Bilag
Østervrå Idrætsforening - ansøgning om tilskud fra initiaitivpuljen til sundhedsprojekter i haller- og
oplevelsescentre/foreningsdrevet cafeteriaer (dok.nr.15770/12)
Boldklubben Bangsbo Freja - ansøgning om tilskud fra initiaitivpuljen til sundhedsprojekter i haller- og
oplevelsescentre/foreningsdrevet cafeteriaer (dok.nr.15766/12)
Regler for tilskud efter initiativpuljens bestemmelser (dok.nr.17006/12)
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2.

Videreudvikling af Frederikshavner Ordningen

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

Åben sag
Sagsnr: 11/149
Forvaltning: BKF
Sbh: jada
Besl. komp: FOU

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 Kulturog 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.
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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 2012
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.

Supplerende sagsfremstilling
På baggrund af beslutning på Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. januar 2012
vedrørende forslag til ændringer, har Center for Kultur og Fritid udarbejdet
tekstforslag til revideret Frederikshavn Ordning.
Samtidig med udarbejdelse af det endelige tekstforslag vil der blive lavet nyt layout
og format.

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

godkender forelagte tekstforslag
drøfter at løfte summen fra 50.000 til 60.000 kr. for samlede
vedligeholdelsesarbejde pr. år.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 1. marts 2012
Det foreliggende tekstgrundlag godkendes og udsendes til høring.
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Vedligeholdelsessummen fastholdes til 50.000 kr.
Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Pia Karlsen og Jens Porsborg.

Bilag
Udkast til revideret Frederikshavner Ordning (dok.nr.20005/12)
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3.

Conventus - Tids- og handleplan

Sagsfremstilling
Center for Kultur og Fritid har i forlængelse af tidligere møde, undersøgt om der er

Åben sag
Sagsnr: 11/7797
Forvaltning: BKF
Sbh: jada
Besl. komp: FOU

andre leverandører på markedet, som udbyder lignende programmer. Der udbydes
programmer der arbejder med medlemsadministration, bogføring eller lokale
administration, men ikke som kobler de tre elementer sammen og tilbyder en
’kommuneløsning’. Det er således vurderet at det system som bedst møder de
udfordringer og krav der er fra kommunen, er Conventus.
På baggrund af den kontakt Center for Kultur og Fritid har haft med kommuner,
som i dag arbejder med systemet, og med Conventus, oplyses det at tidsperioden
for en fuld implementering hos kommune, foreninger og faciliteter er omkring 1½
år.
Der er herudover sket en udvikling i forhold til brugen af Planbook, som i dag
benyttes til at administrere booking af kommunale lokaler i Frederikshavn
Kommune. Der er gennem den senere tid blevet reduceret i supportmulighederne
fra udbyderen, og der er således gjort tanker omkring, på sigt, at anskaffe sig et
andet lokaleadministrationssystem.
For at kunne opnå en maksimal udnyttelse af de muligheder, der ligger i
Conventus, skal det bemærkes, at en effektiv implementering kræver, at alle
folkeoplysningsgodkendte foreninger, på sigt, skal overgå til Conventus, for at
kunne modtage tilskud fra Frederikshavn Kommune.

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

nedsætter en arbejdsgruppe, der i samarbejde med Center for Kultur og
Fritid, forbereder sagen til budget 2013
arbejdsgruppen udarbejder en konkret tids- og handleplan for 2013-2015

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 1. marts 2012
Folkeoplysningsudvalget ønsker at den nedsatte arbejdsgruppe i sit arbejde
analyserer andre / eventuelt lokale operatører i processen. Der skal fremefter
arbejdes hen i mod elektronisk indberetning.
Arbejdsgruppe:
Sagen tages op i den eksisterende arbejdsgruppe på foreningsområdet.
Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Pia Karlsen og Jens Porsborg.
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4.

Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget

Åben sag
Sagsnr: 12/473
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

2012
Sagsfremstilling
•

Besøg fra Michael Pasiecznyr, formand for Frederikshavn Cheerleaders,
angående foreningens fremtid og lokalemæssige udfordringer.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 1. marts 2012
Michael Pasiecznyr fortalte om aktiviteter og lokaleønsker for klubbens
medlemmer.
Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Pia Karlsen og Jens Porsborg.
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5.

Eventuelt

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 1. marts 2012
Intet.

Åben sag
Sagsnr: 12/472
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Pia Karlsen og Jens Porsborg.
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6.

Orientering fra Center for Kultur og Fritid

Sagsfremstilling
•
•
•
•
•
•

Opdateret tids- og handleplan for ny folkeoplysningspolitik
Den grønne kontrakt / boldbanekontrakt
Haller- og oplevelsescentre
Idrætspolitik
Ny Centerstruktur
Proces vedrørende lokalefordeling 2012/13

Åben sag
Sagsnr: 11/1242
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
tager orientering til efterretning.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 1. marts 2012
Orientering taget til efterretning.
Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Pia Karlsen og Jens Porsborg.
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Frode Thule Jensen

Pia Karlsen

Bent H. Pedersen

Steen Klarup

Elin Hovedskov

Henrik Carlsen

Renate Weilov

Karina Gajhede

Bo Christensen

Jens Porsborg

Peter Laigaard

Bruno Müller

Birthe Marie Pilgaard

John Christensen

Asger Mortensen
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