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1. Status på folkeoplysningspolitikken 

 

Sagsfremstilling  

Inden sommerferien 2012, blev arbejdet i aktionsgrupperne afsluttet. 

  

I alt har seks forandringsagenter/grupper deltaget i arbejdet med at udforme ideer 

til folkeoplysningspolitikken. Ved deadline for aflevering af ideer den 15. juli 2012, 

har Center for Kultur og Fritid (CKF) modtaget 11 ideer. 

  

Disse ideer er tilgået en sammenskrivningsgruppe, der er sammensat af tre 

medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget samt to medarbejdere fra CKF. Ideerne 

sammenskrives til et aktivitetskatalog, der overleveres til Folkeoplysningsudvalget. 

Aktivitetskataloget indgår i udvalgets fortsatte arbejde - som inspiration og til 

konkrete projekter. 

  

Sideløbende bliver folkeoplysningspolitikken skrevet. Den er i august 2012 tilgået 

KFU i en første gennemskrivning. KFU der har sendt den videre til kommunens 

andre politiske udvalg. 

  

Folkeoplysningspolitikken færdigskrives i oktober 2012. Herefter er der 

høringsrunde. 

  

Politik og aktivitetskatalog forventes klar til årsskiftet 2013. 

  

Oplevelseskonsulent Jens Ole Amstrup deltager på møde. 

  

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

tager orientering til efterretning. 

  

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. septembe r 2012 
Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg og Irene Hjorts  

  

 
Bilag  

Folkeoplysningspolitikken - forslag fra aktionsgrupper (dok.nr.101010/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/7861 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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2. Status på Idrætspolitikken 

 

Sagsfremstilling  

Arbejdet med opfølgning på Idrætspolitikken har foregået i en arbejdsgruppe 

bestående repræsentanter fra FUF, IS og Center for Kultur og Fritid. 

 

Arbejdsgruppen er af FOU blevet bedt om at arbejde med følgende to 

indsatsområder fra Idrætspolitikken: 

• Partnerskaber på tværs 

• Digitale muligheder 

 

Arbejdsgruppen har drøftet de forskellige tilgange til temaet partnerskaber på tværs 

og har ønsket at fokusere på udvikling af partnerskaber på tværs  i foreningslivet. 

Paraplyorganisationerne giver udtryk for stor interesse i at styrke 

partnerskabstanken – både med til at samle de fysiske faciliteter/klubhuse i 

kraftcentre, men også i forhold til at be- og udnytte hinandens kompetencer, udstyr 

m.v.  

 

Dette tema bliver imidlertid også drøftet i den udviklingsgruppe for forenings og 

fritidsområdet, der er nedsat under Folkeoplysningsudvalget og vil med sikkerhed 

blive et væsentligt emne i den kommende folkeoplysningspolitik.  

 

I forbindelse med temaet digitale muligheder , havde arbejdsgruppen på de første 

møder fokus på at undersøge behovet for implementering af nye IT - 

styringsværktøjer for foreninger og kommune. Arbejdsgruppen besluttede på møde 

i februar at stille sig til rådighed for Folkeoplysningsudvalget i det videre 

planlægningsarbejde.   

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede imidlertid på mødet den 1. marts at placere 

opgaven i den arbejdsgruppe, der har arbejdet med udvikling af forenings- og 

fritidsområdet.     

 

Beslutningen har efterfølgende afstedkommet et ønske fra den idrætspolitiske 

arbejdsgruppe om, at Folkeoplysningsudvalget drøfter, hvad arbejdsgruppens rolle 

skal være fremadrettet.  

 

Arbejdsgruppen efterlyser således en udmelding på, hvad den konkret skal 

beskæftige sig med, når flere af de udviklingsspor der er nævnt i Idrætspolitikkens 

handleplan, er overdraget til andre arbejdsgrupper eller ikke længere er en del af 

kommunens strategi. 

 

Det kan nævnes at de 4 udviklingsspor i idrætspolitikken er, 

• Udvikling af Karizma Sport 

• Udvikling af varierede aktivitets- og organisationsformer, herunder 

selvorganiserende aktiviteter  

• Udviklingsperspektiver for fysiske anlæg 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 08/4696 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: FOU 
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• Udvikling af partnerskaber mellem kommunale institutioner, servicetilbud 

og foreningsliv 

 

Kulturkonsulent Uffe Bord deltager på møde. 

 

Indstilling  

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:  
• Drøfter sagen 
• Beslutter om arbejdsgruppen skal fortsætte, hvilken rolle den i så fald skal 

have og hvilke opgaver den skal fokusere på                                                                                                                             
  

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. septembe r 2012 
Sagen drøftet, genoptages senere. 

  

Center for Kultur- og Fritid genoptager arbejdet med Idrætspolitikken tværfagligt i 

forvaltningen.  

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg og Irene Hjorts  
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3. Godkendelse af foreningen Sæby Motions Forening 

 

Sagsfremstilling  

Sæby Motions Forening ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening 

under folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen". 

  

Foreningens formål er, at fremme og udbrede interessen for at dyrke motion og 

styrketræne, samt at skabe de bedste rammer herfor. 

  

Som medlemmer optages personer over 15 år, der har interesse for motions- og 

styrketræning. 

  

Center for Kultur og Fritid har gennemgået foreningens vedtægter med følgende 

bemærkninger: 

•         Opløsningsparagraffen tilpasses ordlyden i Frederikshavner Ordningen 

•         Som medlemmer optages personer over 15 år ændres til foreningens 

formål henvender sig til personer over 15 år 

  

Ligeledes ansøges om lokaletilskud til leje af Sæby Fritidscenter. Den årlige leje 

andrager kr. 40.000, svarende til et beregnet tilskud på kr. 30.000 ved fuld refusion 

på 75 %. Lejekontrakten er vedlagt som bilag. 

  

Center for Kultur og Fritid oplyser at der ikke er mulighed for placering i offentlige 

egnede lokaler.  

  

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

•         Godkender Sæby Motions Forening som folkelysende forening, såfremt 

opløsningsparagrafen og paragraf om medlemsoptagelse ændres 

•         Godkender lokaleudgifter med tilskudsloft på kr. 50.000 

  

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. septembe r 2012 
Sæby Motions Forening blev godkendt med loft på 50.000 kr.  

  

Center for Kultur- og fritid kontakter foreningen, for svar til udvalget på spørgsmål 

om lejemålet. 

  

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg og Irene Hjorts  

  

  

  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5887 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 



 
 

 

Folkeoplysningsudvalget - Referat - 27. september 2012 Side 8 af 23 

 

 
Bilag  

Sæby Motions Forening - ansøgning om lokaletilskud, lejekontrakt  (dok.nr.85200/12) 

Sæby Motions Forening - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening (dok.nr.74224/12) 
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4. Godkendelse af foreningen Strandby Jagtforening 

 

Sagsfremstilling  

Strandby Jagtforening ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening 

under folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen". 

  

Foreningens formål er, at søge vildtbestanden bevaret og forøget ved alle hertil 

tjenende midler, ved udøvelse af fornuftig beskydning. Anordning af fornødne 

fredningstider, udsættelse af vildt, fodring om vinteren og anden fornøden pleje, 

fjernelse af omstrejfende hunde og katte, bekæmpelse af skadedyr, krager og 

skader. Endvidere tilstræbes samarbejde med tilgrænsende jagtforeninger eller 

personer til fremme af jagten, samt forfølgelse af ulovlig jagt og lignende. 

  

Som medlemmer optages enhver som tilslutter sig foreningens formål.  

  

Center for Kultur og Fritid har gennemgået foreningens vedtægter med følgende 

bemærkning: 

•         Opløsningsparagraffen tilføjes og tilpasses ordlyden i Frederikshavner 

Ordningen 

  

Ligeledes ansøges om lokaletilskud til areal mellem Strandby og Jerup. Foreningen 

oplyser at lokaleudgifterne omfatter opgravning af sø som beløber sig til ca. kr. 

25.000 + moms, svarende til et beregnet tilskud på kr. 23.438 ved fuld refusion på 

75 %. Opgravningen sker ca. hvert 7. – 10. år.  

  

  

  

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

•         Godkender Strandby Jagtforening som folkelysende forening, såfremt 

opløsningsparagrafen tilføjes og tilpasses ordlyden i Frederikshavner 

Ordningen 

•         Godkender lokaleudgifter med tilskudsloft på kr. 50.000 

  

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. septembe r 2012 
Strandby Jagtforening blev godkendt. 

  

Peter Laigaard kan ikke tiltræde beslutningen vedr. vedligehold af udendørsareal i 

forbindelse med godkendelse af foreningen. 

  

  

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg og Irene Hjorts  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7635 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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Bilag  

Strandby Jagtforening - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening (dok.nr.100839/12) 
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5. LOF Sæby - ansøgning til initiativpuljen 

 

Sagsfremstilling  

LOF Sæby ansøger om tilskud fra Initiativpuljen til indkøb af 10 stk. tablets (Ipad). 

  

Som borger i Danmark er der elektronisk adgang til banken, posten, skatten, 

billetkontoret, lægen, biblioteket og meget mere. Disse tjenester bliver mere og 

mere omfattende og sociale medier fylder mere og mere.  

  

LOF Frederikshavn vil gerne udbyde kurser i brug af tablets til byens borgere for på 

den måde at hjælpe til med forståelse for det digitale samt hele brugen af den 

enorme vidensbank der findes på internettet.  

  

Der ansøges om kr. 40.000 til indkøb af 10 stk. tablets. 

  

  

Regelsæt for Start- udviklings -og initiativpuljen: 
  

Hvem kan få 

tilskud: 

  

  

  

  

Folkeoplysende foreninger med vedtægter, der opfylder 

lovens krav. 

  

En folkeoplysende forening er en forening, der tilbyder 

voksenundervisning m.v., eller en forening, der tilbyder 

frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 

  

Bestyrelsen er ansvarlig overfor kommunalbestyrelsen af 

det modtagne tilskud samt for regnskab og dokumentation 

for virksomheden. 

  

Folkeoplysningsudvalget kan fravige krav om 

foreningsdannelse som betingelse for tilskud. 

  

Hvad kan der 

ydes 

tilskud til: 

  

    

Der kan ydes tilskud til 

• nye initiativer med folkeoplysende formål 
• udviklingsarbejde 
• enkeltstående projekter 
• amatørkulturelle aktiviteter 
• folkeoplysende tilbud til børn og unge som ikke 

tiltrækkes af øvrige tilbud 
• samlingssteder med folkeoplysning som 

hovedformål  
• virksomhed af tværgående karakter 

  

Hvad kan der 

ikke 

ydes tilskud til: 

  

  

  

  

Der ydes ikke tilskud til kommerciel forretningsmæssig 

virksomhed samt virksomhed, der hører under anden 

lovgivning. 

    Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse om afgrænsning 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1818 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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Afgrænsning: 

  

  af de områder, hvortil der kan ydes tilskud indenfor 

beløbsrammen. 

  

  

Budget for start- og initiativpuljen 2012: kr. 112.060.  

  

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

drøfter sagen. 

  

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. septembe r 2012 
LOF Sæby imødekommes med 10.000 kr. under forudsætning af, der indkøbes de 

10. stk. tablets. 

  

Forbehold for beslutningen: Peter Laigaard og Jørgen Tousgaard  

  

Steen Klarup forlod mødet efter behandling af dette punkt. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg og Irene Hjorts  

  

  

  

 
Bilag  

LOF - ansøgning til initiativpuljen 2012 (dok.nr.100060/12) 
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6. Fordeling af anlægsmidler 2012 

 

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  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12417 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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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 

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Underudvalget havde møde mandag den 17. september 2012 hvor man blev enige 

om vedlagte forslag til fordeling af tilskud fra Anlægspuljen 2012. 

  

Beløb til fordeling inkl. opmomsning kr. 1.096.795,18 

  

  

   

  

  

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

godkender arbejdsgruppens forslag til fordeling. 

  

  

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. septembe r 2012 
Arbejdsgruppens fordelingsforslag godkendt. 

  

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Irene Hjorts og Steen Klarup. 

  

 
Bilag  

Arbejdsgruppens forslag til fordeling af anlægsmidler 2012 (dok.nr.100393/12) 
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7. 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/KFU 
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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 

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets beslutning den 30. august 2012, har 

arbejdsgruppen afholdt møde den 17. september 2012.  

  

Arbejdsgruppen besluttede følgende: 

• Punkt vedrørende minimumsbeløb slettes og erstattes med følgende 
beskrivelse: 

1. Der ydes kun tilskud til aktiviteter omfattet af foreningens primære 
formål 

2. Et medlem defineres som: ”Et personligt medlemskab, hvor der 
betales et fast kontingentbeløb” 

3. Alene deltagelse i enkeltstående arrangementer samt kollektive 
medlemskaber er ikke omfattet af medlemsbegrebet 

• Lønudgifter ændres fra 30 % til 40 %, således at løn- og kørselsudgifter 
honoreres med tilskud på 40 %. 

• Arbejdsgruppen fastholder 25 års regel vedrørende de supplerende tilskud, 
herunder træner- og instruktørtilskud og transporttilskud, ud fra foreningens 
alderssammensætning som helhed 

  

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

revideret Frederikshavner Ordning. 

  

  

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

godkender revideret Frederikshavner Ordning og videresender til Kultur- og 

Fritidsudvalget med henblik på anbefaling og godkendelse i Byrådet. 

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. septembe r 2012 
Anbefales. 

  

Frode Thule Jensen tager forbehold. 
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Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Irene Hjorts og Steen Klarup. 

  

 
Bilag  

Endeligt forslag til revideret Frederikshavner Ordning - PDF i farver (dok.nr.102548/12) 
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8. Orientering om genvalg af medlem til deltagelse i 

Ungdomsskolebestyrelsens møder 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole fremsender forespørgsel vedrørende 

repræsentation i ungdomsskolens kommende bestyrelse.  

  

Udvalgsmedlem Henrik Carlsen har hidtil varetaget funktionen i bestyrelsen, med 

Elin Hovedskov som suppleant, og er i principper udpeget for resten af 

byrådsperioden men da der er vedtaget en ny ungdomsskoleplan pr. 1. august 

2012, hvor bestyrelsens fremtidige sammensætning er ændret, fremsendes denne 

forespørgsel til Folkeoplysningsudvalget. 

  

Center for Kultur og Fritid oplyser at Henrik Carlsen har tilkendegivet fortsat ønske 

om deltagelse i bestyrelsen med Elin Hovedskov som suppleant som tidligere 

besluttet. 

  

  

  

  

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

tager orientering til efterretning.  

  

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. septembe r 2012 
Taget til efterretning. 

  

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Irene Hjorts og Steen Klarup. 

  

 
Bilag  

Godkendt Ungdomsskoleplan pr. 1.8.2012 - genvalg af medlem til deltagelse i 

Ungdomsskolebestyrelsens møder (dok.nr.88461/12) 

Ungdomsskoleplan ny bestyrelse 2012 - genvalg af medlem til deltagelse i Ungdomsskolebestyrelsens 

møder (dok.nr.88463/12) 

Genvalg af medlem til deltagelse i Ungdomsskolebestyrelsens møder (dok.nr.88459/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/18742 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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9. Henvendelser og invitationer til Folkeoplysnings udvalget 

2012 

 

Sagsfremstilling  

  

  

  

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. septembe r 2012 
  

Intet.  

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Irene Hjorts og Steen Klarup. 

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/473 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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10. Eventuelt 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. septembe r 2012 

Forespørgsel vedr. Hedeboskolen – Center for Kultur- og Fritid sender svar til hele 

udvalget. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Irene Hjorts og Steen Klarup. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/472 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

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

 

Sagsfremstilling  

Intet. 

  

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Irene Hjorts og Steen Klarup. 

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. septembe r 2012 
Intet. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Irene Hjorts og Steen Klarup. 

  

  

  

  

 

 
 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 

   
 

 
 


