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Bilagsfortegnelse 
 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  
1 85191/12 Åben Tordenskioldsgarden - ansøgning om godkendelse som 

folkeoplysende forening 

1 85193/12 Åben Tordenskioldsgarden - vedtægter 

2 50622/12 Åben Toftegårdens dyrevenner - Bilag 1 ansøgning vedr. stiftelse af 

foreningen Toftegårdens dyrevenner 

2 85203/12 Åben Toftegårdens Dyrevenner - notat fra møde mellem foreningen 

og repræsentanter fra FOU, FUF/IS 

2 87094/12 Åben Toftegårdens Dyrevenner - opdateret 

bestyrelsessammensætning og vedtægter 

4 87136/12 Åben Frederikshavn Bykor - ansøgning om eftergivelse af gæld 

5 51408/12 Åben Samlet høringsmateriale vedr. videreudvikling af 

Frederikshavner Ordningen 

5 89841/12 Åben Endeligt forslag til revideret Frederikshavner Ordning - PDF i 

farve 

8 88265/12 Åben Svar på henvendelse vedr. opkrævning af grundgebyr til 

dækning af kommunens generelle virksomhedsrelaterede 

administrationsomkostninger 
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1. Godkendelse af foreningen Tordenskioldsgarden 

 

Sagsfremstilling  

Tordenskioldsgarden Frederikshavn ansøger om godkendelse som folkeoplysende 

forening under folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen". 

  

Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter, at styrke 

medlemmernes kendskab til og interesse for musik og sammenspil. 

  

Tordenskioldsgarden er en sammenspilsgruppe for børn og unge fra 8 år fordelt på 

et vagtkompagni, et tambourkorps og et brass-band, som tilbyder alle 

interesserede børn og unge deltagelse i fællesskab og aktiviteter indenfor musik. 

   

Center for Kultur og Fritid har gennemgået foreningens vedtægter og finder dem i 

overensstemmelse med folkeoplysningsloven og Frederikshavner Ordningen. 

  

  

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

godkender Tordenskioldsgarden Frederikshavn Som folkeoplysende forening. 

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. august 2 012 
Godkendt. Der skal indføjes i vedtægterne at alle kan optages i foreningen. 

  

Fraværende: Pia Karlsen og Irene Hjortshøj 

  

 
Bilag  

Tordenskioldsgarden - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening (dok.nr.85191/12) 

Tordenskioldsgarden - vedtægter (dok.nr.85193/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6533 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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2. Godkendelse af foreningen Toftegårdens Dyrevenne r  

 

Sagsfremstilling  

Toftegårdens dyrevenner ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening 

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. 

  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2793 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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Supplerende sagsfremstilling  
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 31. maj 2012, at FUF og IS tog 

kontakt til foreningen med henblik på supplerende oplysninger. 

  

På baggrund af denne beslutning har repræsentanter fra henholdsvis FUF og IS 

afholdt møde med foreningen Toftegården Dyrevenner torsdag den 5. juli 2012.  

    

På mødet blev der foretaget gennemgang af samtlige bygninger og 

udendørsarealer med særlig baggrund for en økonomisk vurdering, både for 

foreningen men også for Folkeoplysningsudvalgets midler til støtte gennem drift og 

anlæg. Bygningerne er nogle steder i forfald, men det er vurderingen, at foreningen 

Toftegårdens Dyrevenner, ikke formålsmæssigt og fordelagtigt vil kunne have til 

huse et andet sted 

  

Med baggrund i mødet anbefaler FUF og IS den oprindelige indstilling. Notat fra 

møde er vedlagt som bilag. 

  

Center for Kultur og Fritid oplyser at der normalt ikke ydes tilskud til 

etableringomkostninger. 

  

 
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 30. august 2 012 
Foreningen godkendes. Lejemålet godkendes for et år på betingelse af at 

foreningslokalerne er lovliggjort. Tilskud tilbageholdes indtil der foreligger 

dokumentation for lovliggørelsen. 

  

Ansøgning om engangstilskud kan ikke imødekommes.  

  

Fraværende: Pia Karlsen og Irene Hjortshøj 

  

  

 
Bilag  

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

dyrevenner (dok.nr.50622/12) 

Toftegårdens Dyrevenner - notat fra møde mellem foreningen og repræsentanter fra FOU, 

FUF/IS (dok.nr.85203/12) 
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Toftegårdens Dyrevenner - opdateret bestyrelsessammensætning og vedtægter (dok.nr.87094/12) 
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3. Opløsning af foreningen Frederikshavn RC Klub 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn RC Klub har den 27. februar 2012 meddelt centret, at foreningen er 

ophørt. Foreningens ophør skyldes længere tids nedgang i medlemstilslutningen. 

  

Foreningens formål er kørsel med radiostyret biler for personer i alle aldre i 

Frederikshavn Kommune og omegn. 

  

Foreningen har ikke haft aktiviteter siden 2010 og på baggrund af dette er følgende 

opgørelse over skyldige beløb fremsendt til foreningen. 

  

• Kr. 33.839 – udbetalt a’conto 2011 
• Kr. 15.100 – gebyr for lån af Syvstenhallen sæson 2010/11 
• Kr. 3.000 – gebyr for lån af Syvstenhallen sæson 2011/12 

  

I alt kr. 51.939. 

  

Foreningen oplyser at der er mulighed for tilbagebetaling af i alt kr. 49.701. 

  

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

•         Godkender opløsning af foreningen Frederikshavn RC Klub 

•         Godkender foreningens beløb til tilbagebetaling 

  

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. august 2 012 
Godkendt. 

  

Fraværende: Pia Karlsen og Irene Hjortshøj 

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6534 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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4. Frederikshavn Bykor - ansøgning om eftergivelse af gæld 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Bykor er en aftenskole som tilbyder folkeoplysende 

voksenundervisning, med formål at være forum for alle med evner, lyst og interesse 

for korsang. 

  

I henhold til loven og det gældende regelsæt for aftenskoleområdet ydes der tilskud 

til 1/3 af aflønningen til lærer/ledere. 

  

Endvidere kan alle voksenundervisningsforeninger, der ikke er medlem af en 

landsdækkende organisation som f.eks. DOF, NETOP, AOF Danmark mv. vælge at 

få lønnen anvist gennem kommunen. 

  

I Frederikshavn Kommune fungerer det i praksis, at kommunen udbetaler den fulde 

løn på baggrund af indberettede timer og ved årets afslutning afregnes for 2/3 af 

den samlede lønudbetaling. 

  

I december 2011 anmoder Center for Kultur og Fritid derfor om oversigt over de 

indbetalinger der er foretaget til kommunen i 2011. Frederikshavn Bykor oplyser at 

der ikke er foretaget indbetalinger til kommunen men direkte til læren. Center for 

Kultur og Fritid oplyser at der både i 2009 og 2010 er foretaget løbende 

indbetalinger til Frederikshavn Kommune. 

  

Der har været dialog med repræsentant fra aftenskole efterfølgende. 

  

Efter denne dialog er der fremsendt afregning af 2/3 til aftenskolen med henvisning 

til det gældende regelsæt og centret oplyser at der ikke kan dispenseres 

vedrørende disse regler for udbetaling af tilskud, men at der er mulighed for en 

eventuel tilbagebetalingsordning indenfor kommende undervisnings år.  

  

På baggrund af dette søger Frederikshavn Bykor om eftergivelse af gæld på kr. 

26.689,29. Ansøgning er vedlagt som bilag. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6581 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

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

drøfter sagen. 

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. august 2 012 
Ansøgning om eftergivelse af gæld kan ikke imødekommes. Der anbefales en 

afdragsordning. 

  

Fraværende: Pia Karlsen og Irene Hjortshøj 

  

  

 
Bilag  

Frederikshavn Bykor - ansøgning om eftergivelse af gæld (dok.nr.87136/12) 
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5. Godkendelse af revideret Frederikshavner Ordning  

 

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. 

   

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 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. 

  

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  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2423 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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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. 

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Arbejdsgruppen under Folkeoplysningsudvalget har i møde den 18. juni 2012 

gennemgået og bearbejdet de indkomne høringssvar. Arbejdsgruppen fastholder 

forslag til ændringer, dog med følgende bemærkninger: 

  

Aktivitetstilskud: 

• Beløb nedsættes fra 200 kr. halvårligt til 100 kr. halvårligt. 
o Centret undersøger de juridiske forhold ift. krav til minimumsbeløb 
o Behov for formulering af hvad der forstås ved et aktivt medlem 

• Henrik Carlsen er principielt ikke enig i fastholdelsen af et minimumsbeløb 
  

Lokaletilskud: 

• Udgår: Såfremt timetallet er identisk med åbningstidens varighed, 
reduceres timetallet med 40 % medmindre det kan dokumenteres at der er 
aktivitet i hele åbningstidens varighed 

  

Gebyrbetaling: 

• Tilføjes: Prisen følger den årlige regulering udmeldt af KL. Prisreguleringen 
foretages administrativt hvert fjerde år ved starten af hver byrådsperiode. 

  

Administration: 

• Center for Kultur og Fritid foreslår sætning ændret til følgende: Ansøgning 
udarbejdes på baggrund af foreningens regnskab for foregående 
regnskabsår. Efterfølgende slettes. 

  

Der ligger derfor på baggrund af arbejdsgruppens møde, forslag til revideret 

Frederikshavner Ordning. 

  

Punktet vedrørende krav om grundkontingent er ikke færdigbehandlet. Det 

anbefales at sagen genoptages i arbejdsgruppen for en ny formulering. 

  

  

  

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

drøfter sagen. 

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. august 2 012 

• Sagen genoptages efter den nedsatte arbejdsgruppes behandling af punkt 
vedrørende minimumsbeløb 

• Begrebet ”deltager” ændres til ”medlemmer” 
• Bemærkning vedrørende ordningens virkning på støtten for over og under 

25 årige drøftes i arbejdsgruppen 
• Layout ønskes bredere vedrørende billedsiden 

  

Fraværende: Pia Karlsen og Irene Hjortshøj 

  

  

 
Bilag  

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

Endeligt forslag til revideret Frederikshavner Ordning - PDF i farve (dok.nr.89841/12) 
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6. Nedsættelse af arbejdsgruppe - fordeling af anlæ gsmidler 

2011 

 

Sagsfremstilling  

Tilskud fra anlægspuljen ydes til forandringer og nyetableringer af klub- eller 

foreningsfaciliteter samt til energibesparende foranstaltninger i klub- eller 

foreningsregi. 

  

Rammen er i 2012: 951.840 

  

På baggrund af indkomne ansøgninger om anlægstilskud vælger 

Folkeoplysningsudvalget de projekter, der skal støttes indenfor udvalgets afsatte 

beløbsrammer. 

  

• 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, 
samt tilskud til sammenflytning af aktiviteter, herunder støtte til nedrivning 
og reetablering: 

o Foreningen ansøger om tilladelse til at ”nedlægge” sin fysiske 
adresse med henblik på at finde et nyt fælles sted sammen med 
andre foreninger. Der søges om et konkret beløb til fysisk 
”nedlæggelse”. Minimum 2 tilbud vedlægges 

o Foreningen kan ved samme lejlighed anmode om lokaletilskud i 
nye lokaler. Der kan yderligere ansøges om støtte til faciliteter i 
forbindelse med flytningen 

• Der gives tilskud til energibesparende investeringer  
• Der gives ikke tilskud til foreningsrekvisitter 
• Ansøgningen skal sendes til Folkeoplysningsudvalget og indeholde:  

o Beskrivelse og formål med projektet 
o Beskrivelse af ejerforhold 
o Udspecificeret budget herunder egenbetaling og værdi af eget 

arbejde 
o Seneste årsregnskab  
o 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 

  

Centret foreslår at den nedsatte arbejdsgruppe mødes mandag den 10. september 

2012 kl. 15.30. 

  

 
Miljømæssige konsekvenser  
  

  

 
Indstilling  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12417 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

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

nedsætter arbejdsgruppe bestående af 4 personer til fordeling af anlægsmidler. 

  

  

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. august 2 012 
Arbejdsgruppe: 

• Elin Hovedskov 
• Steen Klarup 
• Henrik Carlsen 
• Bo Christensen 

  

Fraværende: Pia Karlsen og Irene Hjortshøj 
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7. Forslag til program for temadag 

 

Sagsfremstilling  

Der planlægges i efteråret en dagstur for udvalget. Formålet med turen er at 

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. 

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Center for Kultur og Fritid foreslår følgende program for temadagen den 25. oktober 

2012. 

  

Program for temadag: Foreningsliv i forandring  

• Bannerslund 
• Aalbæk Stadion 
• Skagen Sportscenter 
• Skagen Stadion 
• Kulturhus Kappelborg – efterfølgende ordinært møde 

  

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. august 2 012 
Sagen drøftet. Udvalget supplerede med yderligere forslag. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/472 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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Fraværende: Pia Karlsen og Irene Hjortshøj 
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8. Henvendelser og invitationer til folkeoplysnings udvalget 

2012 

 

Sagsfremstilling  

• Henvendelse fra udvalgsmedlem Karina Gajhede vedrørende grundgebyr 
til dækning af kommunens generelle virksomhedsrelaterede 
administrationsomkostninger. 

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. august 2 012 
Karina Gajhede forelagde spørgsmålet. Svar fra Center for Kultur og Fritid 

vedlægges. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Irene Hjortshøj, Peter Laigaard og Bo Christensen 

  

  

 
Bilag  

Svar på henvendelse vedr. opkrævning af grundgebyr til dækning af kommunens generelle 

virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger (dok.nr.88265/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/473 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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9. Eventuelt 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. august 2 012 

Intet. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Irene Hjortshøj, Peter Laigaard, Bo Christensen, John 

Christensen og Jens Porsborg 

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/472 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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10. Orientering fra Center for Kultur og Fritid 

 

Sagsfremstilling  

• Budget 2013 
• Folkeoplysningspolitik 
• Status vedrørende gennemgang af foreningers støtteforhold 

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. august 2 012 
Taget til orientering. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Irene Hjortshøj, Peter Laigaard, Bo Christensen, John 

Christensen og Jens Porsborg  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2192 

 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 

   

      
Irene Hjortshøj 

   
 

      
Pia Karlsen 

   

      
Elin Hovedskov 

   

      
Karina Gajhede 

   

      
Peter Laigaard 

   

      
John Christensen 

   
 

      
Bent H. Pedersen 

   

      
Henrik Carlsen 

   

      
Bo Christensen 

   

      
Jørgen Tousgaard 

   

      
Asger Mortensen 

   
 

 
 


