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Bilagsfortegnelse 
 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  
1 64219/12 Åben Tilbud på gulvbelægning fra Ejendomscenteret 

1 65923/12 Åben SV: Musiklokale Hånbækskolen 
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1. Hånbækskolen - genhusning af Gym Studio 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med den årlige lokaleansøgningsrunde har arbejdsgruppen under 

Folkeoplysningsudvalget modtaget en ansøgning fra GYM Studio med et ønske om 

at få tildelt nye lokaler da de, efter en årrække i private lokaler, er blevet opsagt pr. 

pr. 1. juni 2012. 

  

Arbejdsgruppen har anbefalet at genhuse foreningen på Hånbækskolen i det gamle 

musiklokale, der ikke skal benyttes når skolen sammenlægges pr. 1.1 2013. Det 

vurderes, at det vil være muligt at flytte de nuværende musikinstrumenter til andet 

lokale så foreningen kan gøre brug af lokalet når skoleåret 2012/2013 begynder til 

august. Nedtagning af faste skabe vil ligeledes være nødvendigt. 

  

Der er imidlertid nødvendigt at etablere et andet gulvmateriale samt behov for 

opsætning af gulv-til-loft spejle på 2 af væggene så foreningen kan dyrke deres 

danseaktivitet. Center for Kultur og Fritid har derfor kontaktet Ejendomscenteret og 

anmodet dem om at indhente tilbud på et lakeret trægulv samt tilbud på spejle.  

  

Ejendomscenteret oplyser at en spejlløsning koster 500 kr. pr. kvm for almindeligt 

spejl. Det indhentede tilbud på 2 gulvløsninger. Laminat trægulv koster 37.219. kr + 

moms, mens en slibning af nuværende gulv samt påføring af såkaldt sportslak for 

glat overflade koster 16.175 kr.    

  

Kort om foreningen: Foreningen har pt. 210 medlemmer i alderen fra 3 – 20 år og 

har 11 instruktører tilknyttet. De træner alle hverdage fra 1500 - 2200 + lørdag og 

søndag fra 0930 – 1500. Deres årlige husleje har tidligere ligget på 96.000 kr. 

  

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

drøfter sagen og godkender at der bevilliges 50.000 kr. som Center for Kultur og 

Fritid kan disponere over til indkøb af gulv samt spejle. 

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 201 2 
Godkendes med en bevilling på kr. 52.000 fra anlægspuljen.  

  

Beløbet tilstilles foreningen.  

  

Udførelsen skal gennemføres i dialog med Ejendomscentre. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, John Christensen, Jørgen Tousgaard, Elin Hovedskov, 

Jens Porsborg og Frode Thule Jensen. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5281 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: FOU 
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Bilag  

Tilbud på gulvbelægning fra Ejendomscenteret (dok.nr.64219/12) 

SV: Musiklokale Hånbækskolen (dok.nr.65923/12) 
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2. Skagen Sportscenter - GF76 

 

Sagsfremstilling  

Hedeboskolen lukkes pr. 1. August 2012 og alle foreningsaktiviteter skal genhuses 

i andre lokaler rundt om i Skagen. Hedeboskolen har en stor hal, der har været 

benyttet af flere foreninger, men i overvejende grad af gymnastikforeningen GF76, 

som har brugt hallens størrelse til blandt andet springgymnastik. 

  

Den primære udfordring har været at genhuse de aktiviteter, som GF76 har haft i 

hallen i andre tilsvarene lokaler i Skagen. Faciliteterne på Skagen Skole er ikke 

velegnede til springgymnastik og det har derfor været nødvendigt at undersøge, 

hvilke private/ selvejende muligheder der findes. 

  

Center for Kultur og Fritid har været i dialog med de berørte foreninger og de 

selvejende haller i Skagen for at finde en mulig løsning.  

  

Kultur og fritidsudvalget er blevet forelagt et ønske om at flytte foreningens 

aktiviteter fra Hedeboskolens hal og over til Skagens Sportscenter, som har 

mulighed for at rokere om på hold og tider så der bliver plads til de timer, som 

foreningen har haft på Hedeboskolen. Ønsket er fremkommet på baggrund af et 

mødeforløb og Kultur og Fritidsudvalgte har støttet dette ønske. 

  

Der er imidlertid ikke tilstrækkeligt med depotfaciliteter til at kunne rumme det 

udstyr i form af måtter, springmadrasser o. lign. som foreningen skal have med for 

at kunne dyrke deres aktiviteter. 

  

Hvis foreningen skal have mulighed for at starte deres aktiviteter op efter 

sommerferien, er der behov for at få etableret en midlertidig løsning til opbevaring 

af foreningens udstyr indtil en mere permanent depotløsning er fundet.   

  

Center for Kultur og Fritid har derfor kontaktet Ejendomscenteret og anmodet dem 

om at indhente tilbud på depotcontainere der kan fungere som opbevaringsrum. 

Kultur og Fritidsudvalgte har besluttet at disponere 100.000 kr. til denne 

midlertidige løsning. 

  

Gymnastikforeningen har derudover også fremlagt ønsket om på sigt at udstyre 

hallen med supplerende gymnastik faciliteter og redskaber. Foreningen har selv 

indhentet vejledende tilbud på en række af de rekvisitter, som de ønsker at 

anvende i Skagen Sportscenter.   

  

Det er endnu uafklaret hvor meget udstyr der evt. kan overflyttes fra Hedeboskolen, 

hvorfor det anbefales at der i første omgang bevilliges et beløb til etablering af det 

mest basale inventar så foreningen kan dyrke deres aktiviteter i det nye skoleår.   

  

Efter sommerferien vil processen med at finde en mere permanent løsning 

fortsætte i tæt dialog med Skagen Sportscenter, foreninger og øvrige aktører. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5280 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: FOU 
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Kort om foreningen: Gymnastikforeningen har p.t. 388 medlemmer i alderen 2-60+. 

De 45 træner og leder tilknyttet fordelt på 18 forskellige hold. Foreningen har i den 

foregående sæson haft 15 timer om ugen i tidsrummet 16.00 til 22.00 til 

springgymnastik på Hedeboskolen.  

  

  

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

drøfter sagen og godkender at der i indledningsvis bevilliges 50.000 kr. som Center 

for Kultur og Fritid kan disponere over til indkøb af det mest basale inventar. 

  

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 201 2 
Der bevilliges kr. 50.000 fra anlægspuljen. 

  

Sagen videresendes til budgetprocessen vedrørende 2013 gennem Kultur- og 

Fritidsudvalget. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, John Christensen, Jørgen Tousgaard, Elin Hovedskov, 

Jens Porsborg og Frode Thule Jensen. 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
 

Underskrifter: 

 

      
Frode Thule Jensen 

   

      
Steen Klarup 

   

      
Renate Weilov 

   

      
Jens Porsborg 

   

      
Irene Hjortshøj 

   
 

      
Pia Karlsen 

   

      
Elin Hovedskov 

   

      
Karina Gajhede 

   

      
Peter Laigaard 

   

      
John Christensen 

   
 

      
Bent H. Pedersen 

   

      
Henrik Carlsen 

   

      
Bo Christensen 

   

      
Jørgen Tousgaard 

   

      
Asger Mortensen 

   
 

 
 


