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Bilagsfortegnelse

Punkt nr.

Dok.nr.

Tilgang

Titel

1
1

111915/12
4813/13

Åben
Åben

Endelig revideret Frederikshavner Ordning
Ændringsforslag fra Peter Laigaard til ny
Frederikshavnerordning
UDKAST FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012 - 2016

2

140339/12

Åben

2

140340/12

Åben

UDKAST MÅL OG HANDLING - BILAG TIL
FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

2

133730/12

Åben

Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningspolitik 2012 - 2016

2
3

12989/13
8774/13

Åben
Åben

Samlet høringssvar vedr. Folkeoplysningspolitikken
1. Udkast Sundhedspolitik - tilrettet efter SUU 15.1.2013

4

142558/12

Åben

Frederikshavn Tennisklub - ansøgning om tilskud til leje af
lokaler i FFK-Centret, Flade Engvej

5

6890/13

Åben

Skagen Idrætsklub - ansøgning om udvidelse af indendørs
aktivitet i vinterhalvåret

6

6875/13

Åben

FDF Sæby - ansøgning om godkendelse af forøget

6

7804/13

Åben

lokaleudgifter
Kopi dagsordenspunkt - Godkendelse om ændring af lejemål

7

6865/13

Åben

FDF Sæby
Springteam Sæby - ansøgning om tilskud fra initiativpuljen

8

8517/13

Åben

2013
Springteam Sæby - kopi af kursusbeskrivelse 2012

8

8513/13

Åben

Springteam Sæby - ansøgning om dispensation fra
Frederikshavner Ordningens regler vedr. tilskud til
unddannelse af ledere og instruktører i udlandet
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1.

Godkendelse af revideret Frederikshavner Ordningen

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

Åben sag
Sagsnr: 12/2423
Forvaltning: CKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU/KFU/BR

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 maks. udgiftsloft på 1.500 kr. til
3.000 kr.



Etablering af pulje til sammenflytning af foreningsaktiviteter, hvor der ydes
støtte til eksempelvis nedrivning og reetablering. Ordningen indskrives i
regelsættet for anlægspuljen



Administrationstilskud på 2.000 kr. 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 200 kr. halvårligt pr.
medlem.

Procesbeskrivelse:


Arbejdsgruppens anbefalinger forelægges Folkeoplysningsudvalget



Den reviderede Frederikshavner Ordningen 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
Ordningen og fremsender det til godkendelse i byrådet med henblik på

ikrafttrædelse pr. 1. januar 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
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
drøfter sagen.
Folkeoplysningsudvalget - Referat - 31. januar 2013

Side 4 af 25

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 på 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

o



Centret undersøger de juridiske forhold i forhold til krav til
minimumsbeløb
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 %, med mindre 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
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foregående regnskabsår. Efterfølgende slettes
Der ligger derfor, på baggrund af arbejdsgruppens møde, forslag til revideret
Frederikshavner Ordningen.
Punktet vedrørende krav om grundkontingent er ikke færdigbehandlet. Det
anbefales, at sagen genoptages i arbejdsgruppen for en ny formulering.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
drøfter sagen.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. august 2012





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 som kollektive
medlemskaber er ikke omfattet af medlemsbegrebet



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 Ordningen.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
godkender revideret Frederikshavner Ordningen og videresender til Kultur- og
Fritidsudvalget med henblik på anbefaling og godkendelse i byrådet.
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Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. september 2012
Anbefales.
Frode Thule Jensen tager forbehold.
Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Irene Hjorts og Steen Klarup.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 24. oktober 2012
Sagen genoptages på næste møde.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 21. november 2012
Kultur- og Fritidsmedarbejder Tanja Svendsen deltager i mødet med henblik på at
skabe klarhed over indhold og konsekvenser i den nye tilskudsordning.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Kultur- og Fritid indstiller, at Kultur- og
Fritidsudvalget anbefaler Frederikshavner Ordningen overfor byrådet.
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. november 2012
Udvalget anbefaler Frederikshavner Ordningen overfor byrådet, således at
ordningen får virkning fra 1. januar 2014.
Udvalget ønsker indføjet i ordningen, at energitilskuddet med virkning fra 1. januar
2015 reduceres med 2 % om året frem til 2019, således at energitilskuddet
maksimalt udgør 50 % i 2019.
Fraværende: Jens Porsborg
Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 5. december 2012
Sagen genoptages på baggrund af supplerende oplysninger vedrørende
Folkeoplysningslovens rammer for tildeling af tilskud.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
genoptager sagen på baggrund af de supplerende oplysninger.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2012
Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget fastholder udvalgets beslutning af 21.
november 2012, dog således at det præciseres, at det samlede tilskud til lokaler
ikke kan blive lavere end minimumsgrænsen jf. Folkeoplysningsloven, uanset
fordelingen mellem energi- og lokaleudgifter.
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Ole Rørbæk Jensen ønsker, at sagen vedrørende energitilskuddet sendes retur til
Folkeoplysningsudvalget, da Ole Rørbæk Jensen mener, at der har været en
forkert procedure i sagen.
Fraværende: Hanne Bøgsted og Pia Karlsen
Beslutning Frederikshavn Byråd den 19. december 2012
Sagen tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2013
Udvalget sender sagen til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget. Ændringsforslag til
Frederikshavner Ordningen fra Peter Laigaard sendes ligeledes til drøftelse i
Folkeoplysningsudvalget.
Sagen genoptages på møde i Kultur- og Fritidsudvalget i maj måned 2013.
Fraværende: Peter Laigaard
Supplerende sagsfremstilling
På baggrund af Kultur og Fritidsudvalgets beslutning den 16. januar 2012,
fremsendes Frederikshavner Ordningen til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget.
Ændringsforslag fra Peter Laigaard sendes ligeledes til drøftelse i udvalget.

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

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. januar 2013
Punktet genoptages på møde i marts. Ordningen sendes i arbejdsgruppen. Jens
Porsborg deltager i arbejdet.
Ændringsforslag fra Peter Laigaard blev drøftet. Et enigt udvalg forkaster forslaget.
Folkeoplysningsudvalget har respekt for, at Byrådet har sendt sagen retur.
Fraværende: Bo Christensen, Asger Mortensen, Karina Gajhede, Pia Karlsen,
Peter Laigaard, Irene Hjortshøj og Jørgen Tousgaard.

Bilag
Endelig revideret Frederikshavner Ordning (dok.nr.111915/12)
Ændringsforslag fra Peter Laigaard til ny Frederikshavnerordning (dok.nr.4813/13)
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2.

Høring - Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningspolitik

2012 - 2016

Åben sag
Sagsnr: 11/7861
Forvaltning: CKF
Sbh: jeam
Besl. komp: FOU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 21. november 2012, at udkast til ny
folkeoplysningspolitik for Frederikshavn Kommune skal i høring i Ældrerådet,
Handicapråde og Folkeoplysningsudvalget og at sagen herefter genoptages i
Kultur- og Fritidsudvalget.
Udarbejdelse af politikken har været en proces, der blev indledt i januar 2012 og
som undervejs har betydet inddragelse af de stående udvalg med henblik på, at
udvalgene skulle drøfte, hvorledes udvalgets ressort ses at kunne indgå i
samarbejder på det folkeoplysende og frivillige område samt komme med input til
den foreliggende 1. skitse til ny folkeoplysningspolitik.
Udkast til folkeoplysningspolitik, skitse til ”Mål og handling” samt fagudvalgenes
input til materialet er vedhæftet som bilag.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
afgiver høringssvar til Kultur og Fritidsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. januar 2013
Sagen genoptages på kommende møde i februar.
Formand og næstformand samler kommentarer og udarbejder udkast til
høringssvar.
Fraværende: Bo Christensen, Asger Mortensen, Karina Gajhede, Pia Karlsen,
Peter Laigaard, Irene Hjortshøj og Jørgen Tousgaard.

Bilag
UDKAST FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012 - 2016 (dok.nr.140339/12)
UDKAST MÅL OG HANDLING - BILAG TIL FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN (dok.nr.140340/12)
Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningspolitik 2012 - 2016 (dok.nr.133730/12)
Samlet høringssvar vedr. Folkeoplysningspolitikken (dok.nr.12989/13)
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3.

Høring - Sundhedspolitik

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget besluttede den 15. januar 2013, at udkast til en ny
Sundhedspolitik for Frederikshavn Kommune skal i høring i de politiske
udvalg, Ældrerådet, Handicapråd og Sundhedsråd og at sagen herefter

Åben sag

Sagsnr: 11/5179
Forvaltning: CSÆ
Sbh: hato
Besl.
komp: HR/ÆR/FOU/PMU/KFU/SOU/BUU/AMU/TU

genoptages i Sundhedsudvalget.
Udarbejdelse af politikken har været en proces, der blev indledt primo
2012 og som undervejs har betydet inddragelse af de stående fagudvalg
og Den Kommunale Chefgruppe med henblik på, at disse skulle oplyses
om tankerne bag den nye Sundhedspolitik; drøfte, hvorledes udvalgenes
og fagcentrenes ressorter ses at kunne indgå i det overordnede
sundhedsarbejde i kommunen; samt komme med input til det
foreliggende første udkast til Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik.
Første udkast til Sundhedspolitikken vedlægges som bilag.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at
Folkeoplysningsudvalget afgiver høringssvar til Sundhedsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. januar 2013
Sagen genoptages på kommende møde i februar.
Formand og næstformand samler kommentarer og udarbejder udkast til
høringssvar.
Fraværende: Bo Christensen, Asger Mortensen, Karina Gajhede, Pia
Karlsen, Peter Laigaard, Irene Hjortshøj og Jørgen Tousgaard.

Bilag
1. Udkast Sundhedspolitik - tilrettet efter SUU 15.1.2013 (dok.nr.8774/13)
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4.

Ansøgning om udvidelse af indendørs aktiviteter i

vinterhalvåret - Frederikshavn Tennisklub

Åben sag
Sagsnr: 12/11415
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Tennisklub fremsender ansøgning om godkendelse af udvidelse af
indendørs aktiviteter i vinterhalvåret og derved forøget lokaleudgifter til leje af FFK
Hallen.
Foreningen oplyser at de tidligere har forsøgt at leje sig ind i kommunale haller,
men at det ikke har været muligt. I 2006 modtog de tilskud fra anlægspuljen til
optegning af tennislinjer i FFK hallen. Foreningen trænede i hallen i ca. 2 til 3
sæsoner, siden har der ikke været tilslutning fra foreningens medlemmer.
I vintersæsonen 2012/2013 har foreningen igen fået tilslutning til indendørs
træning. Ca. 20 unge i alderen 12-17 år har tilmeldt sig træning i 2 timer pr. uge.
Frederikshavn Tennisklub ansøger nu om godkendelse til at medtage udgifterne til
leje af FFK hallen i 2012 og fremadrettet.
Foreningen modtager i dag lokaletilskud til eget klubhus og tennisbaner.
Det kan oplyses at hallejen vil beløbe sig til 17.500 kr. for perioden 1. oktober til 1.
april, svarende til et tilskud ved fuld refusion på 13.125 kr.
Center for Kultur og Fritid undersøger nærmere, hvorvidt der kan findes en løsning i
kommunale lokaler fremadrettet.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
drøfter ansøgning fra Frederikshavn Tennisklub

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. januar 2013
Ansøgning imødekommes delvist.
Udgifter vedrørende 2012 kan ikke medtages som tilskudsberettigede
lokaleudgifter ved ansøgning om tilskud i 2013. Udgifter fra januar til april 2013 kan
medtages i 2014.
Foreningen skal på lige fod med andre foreninger, ansøge om lån af kommunale
lokaler til kommende sæson 2013/14.
Fraværende: Bo Christensen, Asger Mortensen, Karina Gajhede, Pia Karlsen,
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Peter Laigaard, Irene Hjortshøj og Jørgen Tousgaard.

Bilag
Frederikshavn Tennisklub - ansøgning om tilskud til leje af lokaler i FFK-Centret, Flade
Engvej (dok.nr.142558/12)
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5.

Ansøgning om udvidelse af indendørs aktiviteter i

vinterhalvåret - Skagen Idrætsklub

Åben sag
Sagsnr: 13/1065
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

Sagsfremstilling
Skagen Idrætsklub fremsender ansøgning om godkendelse af udvidelse af
indendørs aktiviteter fra 90 timer til 150 timer i vinterhalvåret og derved forøget
lokaleudgifter til leje af Skagen Kultur og Fritidscenter.
På grund af lukning af Hedeboskolen har Skagen Idrætsklub ikke haft mulighed for
at leje hallen, og de har derved været nødsaget til at flytte deres timer til Skagen
Kultur og Fritidscenter.
Foreningen har samtidig på grund af dårligt vejr i efteråret og vinter ikke haft
mulighed for at afholde træning på egne baner. Derudover har de ønsket at
fastholde deres unge medlemmer og har derfor blandt andet besluttet at
ungdomsafdelingen skulle tilbydes at træne indendørs.
Skagen Idrætsklub ansøger nu om godkendelse til at medtage forøget udgifter til
lokaleleje for 2012 på omkring 15.000 kr., svarende til et tilskud ved fuld refusion på
11.250 kr.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
drøfter ansøgning fra Skagen Idræts Klub

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. januar 2013
Ansøgning imødekommes delvist.
Forøget udgifter vedrørende 2012, der på grund af lukning af Hedeboskolen er
flyttet til Skagen Kultur- og Fritidscenter, kan medtages som tilskudsberettigede
lokaleudgifter ved ansøgning om tilskud i 2013.
Udgifter vedrørende udvidelse af indendørs aktiviteter kan ikke medtages.
Fraværende: Bo Christensen, Asger Mortensen, Karina Gajhede, Pia Karlsen,
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Peter Laigaard, Irene Hjortshøj og Jørgen Tousgaard.

Bilag
Skagen Idrætsklub - ansøgning om udvidelse af indendørs aktivitet i vinterhalvåret (dok.nr.6890/13)
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6.

Ansøgning om godkendelse af forøget lokaleudgifter - FDF

Sæby

Åben sag
Sagsnr: 13/1057
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

Sagsfremstilling
FDF Sæby fremsender ansøgning om godkendelse af forøget lokaleudgifter til leje
af ejendommen på Jernbane Allé i Sæby.
Udvalget behandlede på møde den 29. marts 2012 ansøgning fra FDF Sæby vedr.
ændring af lejemål. Foreningen oplyste på daværende tidspunkt at lejekontrakten
var for et år ad gangen og den årlige huslejeudgift var 18.000 kr.
De er nu blevet pålagt en årlig husleje på 22.500 kr. gældende fra februar 2013.
Foreningen søger derfor om godkendelse til at medtage forøget lokaleudgifter,
svarende til et tilskud ved fuld refusion på 16.875 kr.

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

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. januar 2013
Ansøgning imødekommes.
Der indgås en dialog med foreningen omkring en fremadrettet og permanent
lokaleløsning.
Sagen genoptages i udvalget, når der forelægger plan for fremtidig løsning.
Fraværende: Bo Christensen, Asger Mortensen, Karina Gajhede, Pia Karlsen,
Peter Laigaard, Irene Hjortshøj og Jørgen Tousgaard.

Bilag
FDF Sæby - ansøgning om godkendelse af forøget lokaleudgifter (dok.nr.6875/13)
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Kopi dagsordenspunkt - Godkendelse om ændring af lejemål FDF Sæby (dok.nr.7804/13)
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7.

Ansøgning om tilskud fra initiativpuljen 2013 - Springteam

Åben sag
Sagsnr: 13/274
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

Sæby
Sagsfremstilling
Springteam Sæby ansøger om tilskud fra Initiativpuljen til nyt initiativ, hvor de
tilbyder alle børn i 0., 1. og 2. klasse gratis ”træning” i Sæby Fritidscenter.
Der er planlagt 8 fredage i 2013 fra kl. 14.30 – 16.30, hvoraf vi har annonceret de 3
datoer.
Formålet med initiativet er at få børn til at bevæge sig mere, end de gør i dag. At
give børn mulighed for at være fysisk aktive, så fysisk aktivitet bliver en naturlig del
af børnenes hverdag, og en start på en livslang glæde ved at bevæge sig og dyrke
idræt.
Der ansøges om kr. 26.380 til en engangsinvestering i en air-måtte.

Regelsæt for Start- udviklings -og initiativpuljen:
Hvem kan få

Folkeoplysende foreninger med vedtægter, der opfylder

tilskud:

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

Der ydes ikke tilskud til kommerciel forretningsmæssig
virksomhed samt virksomhed, der hører under anden

ydes tilskud til:

lovgivning.
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Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse om afgrænsning
Afgrænsning:

af de områder, hvortil der kan ydes tilskud indenfor
beløbsrammen.

Budget for start- og initiativpuljen 2013: kr. 138.119.

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

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. januar 2013
Ansøgning imødekommes med 6.500 kr. under forudsætning af, at foreningen selv
kan finde den resterende finansiering.
Fraværende: Bo Christensen, Asger Mortensen, Karina Gajhede, Pia Karlsen,
Peter Laigaard, Irene Hjortshøj og Jørgen Tousgaard.

Bilag
Springteam Sæby - ansøgning om tilskud fra initiativpuljen 2013 (dok.nr.6865/13)
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8.

Springteam Sæby - ansøgning om dispensation fra

Frederikshavner Ordningens regler vedr. tilskud til uddannelse
af ledere og instruktører i udlandet

Åben sag
Sagsnr: 13/1500
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

Sagsfremstilling
Springteam Sæby ansøger om dispensation fra Frederikshavner Ordningens regler
vedr. tilskud til uddannelse af ledere og instruktører i udlandet.
Foreningens har 4 instruktører, som søger ny træner inspiration på Den
europæiske gymnastik unions årlige træneruddannelse.
Kursets afholdes over en uge i Italien juli 2013.
Da der endnu ikke kommet en officiel indbydelse, vedlægges indbydelsen fra 2012.
Prisen var i 2012 på 425 euro, ca. svarende til 3.200 kr. Hertil kommer transport,
hvor foreningen skønner en udgift på 5.200 kr. pr. træner.
Tilskud til uddannelse af leder- og instruktører ydes med 80 % af de
kursusforbundne udgifter, dog kan der max udbetales 8.000 kr. pr. person pr. år.
Center for Kultur og Fritid oplyser at der i henhold til Frederikshavner Ordningen
ikke kan ydes tilskud til kurser udenfor landets grænser. I henhold til
Folkeoplysningsloven er det dog op til den enkelte kommune selv at afgøre,
hvorvidt tilskud til uddannelse af leder- og instruktører skal ydes til kurser udenfor
landets grænser.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
ikke godkender ansøgning fra Springteam Sæby med udgangspunkt i
Frederikshavner Ordningens bestemmelser
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Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. januar 2013
Ansøgning imødekommes ikke med henvisning til Frederikshavner Ordningens
bestemmelser. Udvalget ønsker ikke at fravige fra den gældende ordning.
Lignende ansøgninger skal fremadrettet afslås administrativt i centret.
Fraværende: Bo Christensen, Asger Mortensen, Karina Gajhede, Pia Karlsen,
Peter Laigaard, Irene Hjortshøj og Jørgen Tousgaard.

Bilag
Springteam Sæby - kopi af kursusbeskrivelse 2012 (dok.nr.8517/13)
Springteam Sæby - ansøgning om dispensation fra Frederikshavner Ordningens regler vedr. tilskud til
unddannelse af ledere og instruktører i udlandet (dok.nr.8513/13)
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9.

Anlægspuljen 2013-2014 - Projekt Grøn Vækst

Sagsfremstilling
Center for Kultur og Fritid er fra Energibyen Frederikshavn blevet gjort opmærksom

Åben sag
Sagsnr: 12/11417
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

på muligheden for at søge projektmidler til energirenoveringer. Der er tale om en
LAG-ansøgning til Grøn Vækst, som er en udviklingspulje i Natur- og
Erhvervsstyrelsen (Fødevare- og Erhvervsstyrelsen).
Med puljen gives der mulighed for en forøgelse af Folkeoplysningsudvalgets
anlægsmidler til fysiske forbedringer, herunder energiforbedrende tiltag i
landdistrikterne. Der er fra kommunen et medfinansieringskrav på 50 %.
Center for Kultur og Fritid har i samarbejde med Energibyen på baggrund af denne
opfordring, fremsendt ansøgning på 2.000.000 kr., hvoraf der indgår en
medfinansiering fra kommunen på 500.000 kr. pr. år. over en 2 årige periode.

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

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. januar 2013
Sagen blev drøftet.
Udvalget imødekommer positivt initiativet.
Fraværende: Bo Christensen, Asger Mortensen, Karina Gajhede, Pia Karlsen,
Peter Laigaard, Irene Hjortshøj og Jørgen Tousgaard.
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10. Orientering fra Center for Kultur og Fritid
Sagsfremstilling



Kort orientering omkring igangsat gennemgang af foreningers tilskud iht.
Frederikshavner Ordningen 2012/13
Regional Fritidsaftale

Åben sag
Sagsnr: 13/1072
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. januar 2013
Orientering taget til efterretning.
Regional Fritidsaftale genoptages til orientering på næste møde.
Fraværende: Bo Christensen, Asger Mortensen, Karina Gajhede, Pia Karlsen,
Peter Laigaard, Irene Hjortshøj og Jørgen Tousgaard.
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11. Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget
2013

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

Sagsfremstilling

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. januar 2013
Intet.
Fraværende: Bo Christensen, Asger Mortensen, Karina Gajhede, Pia Karlsen,
Peter Laigaard, Irene Hjortshøj og Jørgen Tousgaard.

Folkeoplysningsudvalget - Referat - 31. januar 2013

Side 23 af 25

12. Eventuelt
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. januar 2013



Temadag – forslag til næste møde med temaet Energi
Besøg kommende møde i februar – oplæg fra afdelingsleder Birgitte Kvist
vedrørende § 18-midler

Åben sag
Sagsnr: 12/11425
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

Fraværende: Bo Christensen, Asger Mortensen, Karina Gajhede, Pia Karlsen,
Peter Laigaard, Irene Hjortshøj og Jørgen Tousgaard.
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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

Jørgen Tousgaard

Irene Hjortshøj

John Christensen

Asger Mortensen
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