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Bilagsfortegnelse

Punkt nr.

Dok.nr.

Tilgang

Titel

3

49402/12

Åben

Toftegårdens Dyrevenner - opdateret
bestyrelsessammensætning samt vedtægter

3

50622/12

Åben

Toftegårdens dyrevenner - Bilag 1 ansøgning vedr. stiftelse af
foreningen Toftegårdens dyrevenner

4

37771/12

Åben

Nordjylland Chin Christian Youth Fellowship (NCCYF) ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening

5

49431/12

Åben

Frederikshavn Gunners - ansøgning om godkendelse som

Åben

folkeoplysende forening
Hardball Vendsyssel - ansøgning om godkendelse som

Åben

folkeoplysende forening
Frederikshavn Cheerleaders - ansøgning om lokaletilskud ved

Åben

brug af FFK-Centeret Fladeengvej 8
Samlet høringsmateriale vedr. videreudvikling af

6
7
8

49432/12
49284/12
51408/12

Frederikshavner Ordningen
9

28240/12

Åben

Udkast til revideret regelsæt for anlægspuljen i folkeoplysnings
regi

9
10

28239/12
49264/12

Åben
Åben

Ansøgningsskema til anlægspuljen i folkeoplysnings regi
Henvendelse fra FUF vedr. indflydelse på kulturhusenes brug
og organisation
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1.

Velkommen til 2 nye medlemmer af

Folkeoplysningsudvalget

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

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd har udpeget 2 nye medlemmer til folkeoplysningsudvalget:
•

Byrådsmedlem Irene Hjortshøj

•

Byrådsmedlem Jørgen Tousgaard

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
byder Irene Hjortshøj og Jørgen Tousgaard velkommen i udvalget.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2012
Taget til orientering.
Fraværende: Steen Klarup og Jørgen Tousgaard.
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2.

Valg af 1 medlem til FUF´s styrelse

Sagsfremstilling
I styrelsen for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd indgår 2 medlemmer fra

Åben sag
Sagsnr: 09/18742
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

Folkeoplysningsudvalget, Pia Karlsen og Birthe Marie Pilgaard.
Byrådsmedlem Birthe Marie Pilgaard er 29. april 2012 afgået ved døden og der er
derfor behov for udpegning af nyt medlem til FUF’s styrelse for den resterende
valgperiode.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
vælger 1 medlem til at indtræde i styrelsen for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd i
den resterende periode.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2012
Irene Hjortshøj udpeget.
Fraværende: Steen Klarup og Jørgen Tousgaard.
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3.

Godkendelse af foreningen Toftegårdens Dyrevenner

Sagsfremstilling
Toftegårdens dyrevenner ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening

Åben sag
Sagsnr: 12/2793
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

under folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen".
Foreningens formål er:
•

at give børn og unge mulighed for omgang med dyr under betryggende
forhold og socialt samvær med andre børn og unge som kommer på
Toftegården

•

at sikre bevarelsen af Toftegården som et opholdssted til glæde og gavn
for alle børn og unge og deres dyr

•

at sikre bevarelsen af det gode og åbne miljø, som er skabt på
Toftegården

Enhver kan optages som medlem af foreningen.
Center for Kultur og Fritid har gennemgået foreningens vedtægter og finder dem i
overensstemmelse med folkeoplysningsloven og Frederikshavner Ordningen.
Ligeledes ansøges om dispensation vedrørende lokaletilskud på tilskudsloft på kr.
50.000, til et årligt beregnet tilskud på ca. kr. 57.750.
Foreningen søger endvidere tilskud på kr. 75.000 til omkostninger vedrørende
stiftelse af foreningen, herunder havetraktor med tilbehør, indhegning af spring- og
dressurbane, telefon, computer, printer, køleskab, mikroovn, elkedel, service, papir,
kontor, whiteboardtavle, opslagstavle, postkasse, udendørs møbler m.v.

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

godkender Toftegårdens dyrevenner som folkeoplysende forening med
tilskudsloft på 50.000 kr. årligt i lokaletilskud, jf. Frederikshavner Ordningen
§7

•

drøfter ansøgning om engangstilskud til stiftelse af foreningen

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2012
Sagen genoptages. FUF og IS kontakter foreningen med henblik på supplerende
oplysninger.
Fraværende: Steen Klarup og Jørgen Tousgaard.
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Bilag
Toftegårdens Dyrevenner - opdateret bestyrelsessammensætning samt vedtægter (dok.nr.49402/12)
Toftegårdens dyrevenner - Bilag 1 ansøgning vedr. stiftelse af foreningen Toftegårdens
dyrevenner (dok.nr.50622/12)
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4.

Godkendelse af foreningen Nordjylland Chin Christian

Youth Fellowship (NCCYF)

Åben sag
Sagsnr: 12/3445
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

Sagsfremstilling
Nordjylland Chin Christian Youth Fellowship (NCCYF) ansøger om godkendelse
som folkeoplysende forening under folkeoplysningsloven og "Frederikshavner
Ordningen".
Foreningens formål er, at formidle det kristne budskab til børn og unge samt at
fremme kristent kammeratskab i form lørdags Caféer, søndagsskole mv.
Foreningen er åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål, og ønsker at
engagerer sig i foreningens arbejde.
Aktiviteterne tager form af sang, musik, spil mv.
Center for Kultur og Fritid har gennemgået foreningens vedtægter og bortset fra
opløsningsparagraffen, finder dem i overensstemmelse med folkeoplysningsloven
og Frederikshavner Ordningen.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
godkender Nordjylland Chin Christian Youth Fellowship som folkelysende forening,
såfremt opløsningsparagraffen tilpasses ordlyden i Frederikshavner Ordningen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2012
Godkendt.
Fraværende: Steen Klarup og Jørgen Tousgaard.

Bilag
Nordjylland Chin Christian Youth Fellowship (NCCYF) - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende
forening (dok.nr.37771/12)
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5.

Godkendelse af foreningen Frederikshavn Gunners

Sagsfremstilling
Frederikshavn Gunners ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening

Åben sag
Sagsnr: 12/4305
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

under folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen".
Foreningens formål er, at udbrede kendskabet til Amerikansk Football, og at gøre
det muligt for foreningens medlemmer, at dyrke motion og holdspil med socialt
samvær omkring denne sportsgren.
Foreningen er åben for alle.
Center for Kultur og Fritid har gennemgået foreningens vedtægter og bortset fra
opløsningsparagraffen, finder dem i overensstemmelse med folkeoplysningsloven
og Frederikshavner Ordningen.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
godkender Frederikshavn Gunners som folkelysende forening, såfremt
opløsningsparagraffen tilpasses ordlyden i Frederikshavner Ordningen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2012
Godkendt.
Fraværende: Steen Klarup og Jørgen Tousgaard.

Bilag
Frederikshavn Gunners - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening (dok.nr.49431/12)
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6.

Godkendelse af foreningen Hardball Vendsyssel

Sagsfremstilling
Hardball Vendsyssel ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening under

Åben sag
Sagsnr: 12/4304
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen".
Hardball (internationalt kaldet Airsoft) er en hobby/sportsgren. Hardball går ud på at
"markere" sin modstander med et hardballvåben (også kaldt en softgun). Der er
klubber og foreninger over hele Danmark.
Foreningens formål er, at samle og skabe kontakt mellem interesserede i sporten
Hardball.
Foreningen er åben for alle men henvender sig primært til personer over 16 år.
Foreningens opgaver er, at:
•

samle og skabe kontakt mellem interesserede i Hardball

•

give en “action” præget motionsaktivitet

•

give medlemmerne et socialt netværk

•

give “foreningsløse” unge et alternativ til de eksisterende foreninger

I form af, at:
•

arrangere foreningsaftner for medlemmer

•

arrangere weekendarrangementer

•

arrangere udflugtsture

•

deltage i konkurrencer sammen med andre foreninger

Center for Kultur og Fritid har gennemgået foreningens vedtægter og bortset fra
opløsningsparagraffen, finder dem i overensstemmelse med folkeoplysningsloven
og Frederikshavner Ordningen.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
godkender Hardball Vendsyssel som folkelysende forening, såfremt
opløsningsparagraffen tilpasses ordlyden i Frederikshavner Ordningen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2012
Godkendt.
Fraværende: Steen Klarup og Jørgen Tousgaard.
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Bilag
Hardball Vendsyssel - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening (dok.nr.49432/12)
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7.

Godkendelse af lokaleudgifter FFK Hallen - Frederikshavn

Cheerleaders

Åben sag
Sagsnr: 12/4293
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Cheerleaders ansøger Folkeoplysningsudvalget om godkendelse til
at benytte FFK-Centret til foreningens aktiviteter.
Center for Kultur og Fritid har afsøgt muligheden for at anvise kommunale lokaler,
men har ikke haft mulighed for at finde lokaler der svarer til foreningens behov, som
blandt andet er 8 meter til loft og mulighed for opbevaring af springmåtter.
Den oplyste pris for leje af lokaler i FFK-Centret er kr. 205 pr. time.
Det oplyses endvidere at Frederikshavn Cheerleaders de sidste 4 måneder har haft
169,6 træningstimer, svarende til en pris af kr. 34.768. Foreningens årlige
lokaleudgifter kr. 86.920 for 10 måneder (sæson), svarende til et beregnet
lokaletilskud på kr. 65.190.
På baggrund af dette ansøger foreningen om dispensation vedrørende lokaletilskud
på tilskudsloft på kr. 50.000, til et årligt beregnet tilskud på ca. kr. 65.190
Det bemærkes at arbejdsgruppen vedrørende lokalefordeling, forventer at
færdiggøre sit arbejde inden udvalgsmøde.

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

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2012
Godkendt med lokalestøtte op til kr. 65.190.
Fraværende: Steen Klarup og Jørgen Tousgaard.
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Bilag
Frederikshavn Cheerleaders - ansøgning om lokaletilskud ved brug af FFK-Centeret Fladeengvej 8
(dok.nr.49284/12)
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8.

Høring af Frederikshavner Ordningen

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

Åben sag
Sagsnr: 12/2423
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
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.
Arbejdsgruppen fremsendte 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.

Der er i alt indkommet 18 høringssvar. Oversigt er vedlagt til drøftelse.
Center for Kultur og Fritid gør udvalget opmærksom på at der i ordningen tilføjes et
afsnit vedrørende børneattester.

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

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2012
Sagen overdrages til den nedsatte arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget,
med henblik på at gennemgå og bearbejde de indkomne høringssvar.
Sagen genoptages.
Fraværende: Steen Klarup og Jørgen Tousgaard.

Bilag
Samlet høringsmateriale vedr. videreudvikling af Frederikshavner Ordningen (dok.nr.51408/12)
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9.

Anlægspuljen 2012 - pulje til sammenflytning af aktiviteter

Sagsfremstilling
I forbindelse med revidering og modernisering af Frederikshavner Ordningen,

Åben sag
Sagsnr: 11/12417
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU/KFU

indgår et forslag fra Folkeoplysningsudvalget om at etablere en mulighed for støtte
til sammenflytning af aktiviteter.
Der vedlægges som bilag forslag til ændret regelsæt for anlægspuljen samt
udarbejdet ansøgningsskema.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
fremsender ændret regelsæt til godkendelse i Kultur og Fritidsudvalget.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. marts 2012
Sagen genoptages.
Fraværende: Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Elin Hovedskov, Peter Laigaard,
Bruno Müller, Birthe Marie Pilgaard og Asger Mortensen.

Supplerende sagsfremstilling
Arbejdsgruppen har gennemgået det foreliggende forslag og anbefaler det med
følgende bemærkninger:
•
•

Generelt på ansøgningsskemaet anføres ejerforhold vedrørende bygninger
Omformulering af pkt. 3

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
fremsender ændret regelsæt til godkendelse i Kultur og Fritidsudvalget.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2012
Godkendt.
Fraværende: Steen Klarup og Jørgen Tousgaard.

Bilag
Udkast til revideret regelsæt for anlægspuljen i folkeoplysnings regi (dok.nr.28240/12)
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Ansøgningsskema til anlægspuljen i folkeoplysnings regi (dok.nr.28239/12)
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10. Henvendelse fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, FUF
Sagsfremstilling
På FUF - styrelsens sidste møde blev de kommunale kulturhuse, herunder

Åben sag
Sagsnr: 12/4291
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

”udlejningsservice”/kontakt, organisation, faciliteter, foreningsbrug, drift og fremtid
retfærdig fordeling af lokaler drøftet.
Drøftelsen mundede ud i et spørgsmål:
Hvordan sikrer vi, at foreningerne har indflydelse på kulturhusenes brug og
organisation jævnfør den hensigt, der førte til etableringen, og som vi i FUF føler
ansvar overfor?
FUF ønsker at få Folkeoplysningsudvalgets svar på spørgsmålet.
Center for Kultur og Fritid redegør kort for opbygningen af følgende huse:
•
•
•

Manegen Sæby
Kappelborg Skagen
Arena Nord/Det Musiske Hus/Maskinhallen Frederikshavn

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

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2012
Udvalget ønsker at lederne på de nævnte institutioner kort redegør for:
•
•

Samarbejdsrelationen med foreningerne
Prispolitik for foreningsanvendelse

Fraværende: Steen Klarup og Jørgen Tousgaard.

Bilag
Henvendelse fra FUF vedr. indflydelse på kulturhusenes brug og organisation (dok.nr.49264/12)
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11. Fastlæggelse af dialogmøder på kultur- og fritidsområdet
forår 2012

Åben sag
Sagsnr: 12/2918
Forvaltning: CKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes budgetproces indebærer, at fagudvalgene i
forårsperioden skal afholde budgetdialogmøder med interessenter på udvalgets
område.
Center for Kultur og Fritid foreslår, at der tilsvarende dialogmøde i 2011, afvikles
eet samlet dialogmøde i 2012 for kultur og fritidsområdet.
Deltagere kulturområdet: Bestyrelser på kulturområdet, samt ledere for såvel
kommunale som selvejende institutioner.
Deltagere fritidsområdet: Repræsentanter for Folkeoplysningsudvalget, bestyrelsen
for Idrætssamvirket, bestyrelsen for FUF, samt halinspektørerne for såvel
kommunale som selvejende haller.
På dialogmødet giver formanden for Kultur- og Fritidsudvalget en kort orientering
om udvalgets arbejde. Desuden fremlægges oplæg til drøftelse om budget 2013,
efterfulgt af udveksling af ideer og synspunkter vedrørende budgettet.
Center for Kultur og Fritid foreslår at dialogmødet afvikles den onsdag den 20.
juni 2012 kl. 19 - 21.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
godkender, at dialogmøde 2012 afvikles onsdag den 20. juni 2012 kl. 19 – 21.
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2012
Godkendt.
Fraværende: Peter Laigaard
Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
tager orientering til efterretning.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2012
Godkendt.
Fraværende: Steen Klarup, Jørgen Tousgaard og Frode Thule Jensen.
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12. Fastsættelse af dato for temadag
Sagsfremstilling
Der planlægges i efteråret en dagstur for udvalget. Formålet med turen er at

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

besøge forenings faciliteter i den nordlige del af Frederikshavn Kommune, parallelt
med besøgsturen i den sydlige del af kommunen i 2010.
Center for Kultur og Fritid ønsker forslag til besøgssteder inden planlægning af
turen.
Turen foreslås placeret i sammenhæng af ordinært møde den 27. september eller
25. oktober 2012.
Dagsturen er fra kl.08.00 til 18.00, derefter ordinært møde

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

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2012
Fastlagt til 25. oktober 2012.
Center for Kultur og Fritid laver konkret forslag til næste møde.
Fraværende: Steen Klarup, Jørgen Tousgaard og Frode Thule Jensen.
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13. Henvendelse og invitationer til Folkeoplysningsudvalget
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2012
Intet.

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

Fraværende: Steen Klarup, Jørgen Tousgaard og Frode Thule Jensen.
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14. Eventuelt
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2012
Intet.

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

Fraværende: Steen Klarup, Jørgen Tousgaard og Frode Thule Jensen.
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15. Orientering fra Center for Kultur og Fritid
Sagsfremstilling
•
•

Status vedrørende folkeoplysningspolitikken
Status vedrørende lokalefordelingen

Åben sag
Sagsnr: 12/2192
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2012
Taget til orientering.
Fraværende: Steen Klarup, Jørgen Tousgaard og Frode Thule Jensen.
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16. Folkeoplysningspolitik - nedsættelse af indholdsgruppe
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 11/7861
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

Kultur- og Fritidsudvalget har sat gang i proces vedr. ny folkeoplysningspolitik. I
den forbindelse er det Folkeoplysningsudvalget, der, sammen med centret, har
ansvaret for den praktiske gennemførelse af processen.
Som en del af processen, skal der nu udpeges 3-5 personer fra
Folkeoplysningsudvalget, der skal indgå i en gruppe, der får til opgave, sammen
med centret, at gennemgå og kvalificere borgernes input til politikken, så
forslagene kan indgå i det egentlige skrivearbejde.
Gruppen forventes at afholde 1 møde inden sommerferien - og 1 møde efter
sommerferien.
Det er centret, der skriver første version af politikken, der sendes til godkendelse i
KFU i september 2012.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
udpeger 3-5 personer til gruppen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2012
Elin Hovedskov, Asger Mortensen og Bent H. Pedersen.
Fraværende: Steen Klarup, Jørgen Tousgaard og Frode Thule Jensen.

Folkeoplysningsudvalget - Referat - 31. maj 2012

Side 24 af 25

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

Jørgen Tousgaard

Irene Hjortshøj

John Christensen

Asger Mortensen
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