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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

2 140339/12 Åben UDKAST FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012 - 2016 

2 140340/12 Åben UDKAST MÅL OG HANDLING - BILAG TIL 

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN 

2 133730/12 Åben Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningspolitik 2012 - 2016 

2 12989/13 Åben Samlet høringssvar vedr. Folkeoplysningspolitikken 

3 8774/13 Åben 1. Udkast Sundhedspolitik - tilrettet efter SUU 15.1.2013 

3 35323/13 Åben Henrik Carlsen - materiale til høringssvar vedr. 

sundhedspolitikken 

4 8502/13 Åben Foreningen "Eventyret på Knikvholt" - ansøgning om 

godkendelse som folkeoplysende forening 

4 26795/13 Åben Foreningen "Eventyret på Knivholt" - revideret vedtægter pr. 

11/2-2013 

5 22823/13 Åben Ansøgning fra Radikal Ungdom + vedtægter 

6 28639/13 Åben Veteran Køretøjs Klubben Bangsbo - henvendelse til 

Folkeoplysningsudvalget ang. lokale udfordringer 

7 25623/13 Åben Godkendt regelsæt for anlægspuljen i folkeoplysnings regi 
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1. Orientering om § 18-midler 

 

Sagsfremstilling 

Socialministeriet uddeler hvert år en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde i 

kommunerne (§ 18-puljen). 

  

Puljen kan søges af frivillige foreninger i Frederikshavn Kommune eller tværkommunale 

foreninger, som laver aktiviteter og yder en frivillig indsats, der er til gavn for socialt 

udsatte borgere i Frederikshavn Kommune. Formålet med puljen er at støtte de frivillige 

foreningers arbejde. Det kan f.eks. være rådgivning, væresteder, projekter samt drift og 

aktiviteter. 

  

Birgitte Kvist, afdelingsleder i Sundhedsfremme og Forebyggelse, deltager på møde 

med oplæg omkring § 18-puljen. 

  

 

Indstilling 

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

orientering til efterretning. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28. februar 2013 

Taget til efterretning 

Link til Sundhedsudvalgets beslutningsprotokol vedr. behandling af ansøgninger om 

støtte til Frivilligt socialt arbejde, §18:  

http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Sundhedsudvalget/12-

06-2012%20Referat%20af%20Referat.aspx 

http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Sundhedsudvalget/03-

12-2012%20Referat%20af%20Referat.aspx 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/1043 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 

 
  

http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Sundhedsudvalget/12-06-2012%20Referat%20af%20Referat.aspx
http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Sundhedsudvalget/12-06-2012%20Referat%20af%20Referat.aspx
http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Sundhedsudvalget/03-12-2012%20Referat%20af%20Referat.aspx
http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Sundhedsudvalget/03-12-2012%20Referat%20af%20Referat.aspx
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2. Høring - Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningspolitik 

2012 - 2016 

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 21. november 2012, at udkast til ny 

folkeoplysningspolitik for Frederikshavn Kommune skal i høring i Ældrerådet, 

Handicaprådet 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. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. januar 2013 forelægger 

formand og næstformand udkast til høringssvar. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

afgiver høringssvar til Kultur og Fritidsudvalget 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28. februar 2013 

Folkeoplysningsudvalget anbefaler udkast til folkeoplysningspolitik, idet det bør 

sikres, at det klart fremgår, hvem der har ansvar for hvilket initiativer, og hvornår 

der handles på disse. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/7861 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jeam 

 Besl. komp: FOU 
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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, Handicaprådet og Sundhedsråd og at sagen herefter 

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. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. januar 2013 

forelægger formand og næstformand udkast til høringssvar. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at 

Folkeoplysningsudvalget afgiver høringssvar til Sundhedsudvalget 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28. februar 2013 

·         Folkeoplysningsudvalgt anbefaler at politikken skærpes så den 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/5179 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: hato 

 Besl. 

komp: HR/ÆR/FOU/PMU/KFU/SOU/BUU/AMU/TU  
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indeholder nogle klare konkrete målsætninger for, hvad der skal 

arbejdes med, og hvilke områder der skal prioriteres. 

·         Hvad angår ”implementering og forankring” så efterlyser 

Folkeoplysningsudvalget, at det klart fremgår, hvordan 

forankringen sikres i de enkle centre og en tidsplan herfor. 

Folkeoplysningsudvalget efterlyser også den politiske forankring i 

de respektive politiske udvalg. 

·         Folkeoplysningsudvalget vil appellere til at kommunens 

sundhedsindsats først og fremmest tager udgangspunkt i den 

enkelte borgers livssituation og ønske om at fremme egen 

sundhedstilstand.    

·         Folkeoplysningsudvalget ønsker at gøre opmærksom på de 

mange sundhedsrelaterede initiativer som foreningslivet har 

igangsat på det folkeoplysende område   

 

Bilag 

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

Henrik Carlsen - materiale til høringssvar vedr. sundhedspolitikken (dok.nr.35323/13) 
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4. Godkendelse af foreningen "Eventyr på Knivholt" 

 

Sagsfremstilling 

Foreningen ”Eventyret på Knivholt” ansøger om godkendelse som folkeoplysende 

forening under folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen". 

  

Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og fremme interessen for eventyr og 

historiske spil på Knivholt Hovedgård. Aktiviteterne skal ske med udgangspunkt i 

familiefællesskaber på tværs af alder og kulturer, samt det sociale liv i foreningens 

arrangementer og spil. 

  

Endvidere er formålet, at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig, og tage 

medansvar i foreningens ledelse og nye mål. 

  

Som medlem optages enhver med interesse for foreningens formål. 

  

I henhold til formålet foregår foreningens aktiviteter på Knivholt Hovedgård. 

Foreningen oplyser at der på nuværende tidspunkt ikke er tale om lokaleleje og der 

ansøges derfor ikke om lokaletilskud. 

  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

godkender foreningen ”Eventyret på Knivholt” som folkelysende forening 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28. februar 2013 

Godkendt som forening.  

 

Bilag 

Foreningen "Eventyret på Knikvholt" - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende 

forening (dok.nr.8502/13) 

Foreningen "Eventyret på Knivholt" - revideret vedtægter pr. 11/2-2013 (dok.nr.26795/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/1051 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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5. Godkendelse af foreningen Radikal Ungdom Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Foreningen Radikal Ungdom Frederikshavn ansøger om godkendelse som 

folkeoplysende forening under folkeoplysningsloven og "Frederikshavner 

Ordningen". 

  

Foreningens formål er, at samle unge om aktivt politisk arbejde med udgangspunkt 

i de radikale ideer, at udbrede kendskabet til radikale ideer og politik, samt arbejde 

for forbedringer af unges vilkår. Dette skal blandt andet ske gennem deltagelse i 

den lokale, nationale og internationale politiske debat. 

  

Foreningsarbejdet skal på dette grundlag give børn og unge mulighed for at virke 

overfor det politiske system og opnå kammeratligt samvær i deres fritid. 

  

Som medlem optages enhver som anerkender forbundets og foreningens 

vedtægter, samt ikke tilslutter sig andre partipolitiske ungdomsorganisationer eller 

politiske partier. 

  

Center for Kultur og Fritid oplyser at i henhold til Folkeoplysningsloven § 4, stk. 3, 

skal foreninger som udgangspunkt være åben for alle, dog kan en politisk 

ungdomsforening kræve, at medlemmer ikke kan være tilsluttet andre partier end 

foreningens moderparti.  

  

Foreningen har til huse i kommunale lokaler. 

  

Centret har gennemgået foreningens vedtægter og bortset fra § 8, stk. 2 - 

opløsning, finder dem i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og 

Frederikshavner Ordningen. 

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

godkender foreningen Radikal Ungdom Frederikshavn som folkelysende forening 

såfremt foreningens opløsningsparagraf tilpasses ordlyden i Frederikshavner 

Ordningen.  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28. februar 2013 

  

Godkendt som forening.  

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3455 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: FOU 
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Ansøgning fra Radikal Ungdom + vedtægter (dok.nr.22823/13) 
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6. Henvendelse fra Veteran Køretøjs Klubben Bangsbo vedr. 

lokaler 

 

Sagsfremstilling 

Veteran Køretøjs Klubben har den 18. februar henvendt sig med et ønske om at 

Folkeoplysningsudvalget hjælper foreningen med at finde nye lokaler til deres 

aktiviteter. 

  

Foreningen har gennem en årrække haft til huse i den gamle hangar på Knivholt. 

Her har Nordjyllands Kystmuseum stillet lokaler gratis til rådighed, men museet har 

fra uventet side modtaget en stor donation fra lokal fond, der bevirker at foreningen 

er nød til at forlade lokalet inden for et par måneder og har derfor akut brug for at 

blive genhuset. 

  

Foreningen har brug for et lokale der kan rumme opbevaring/klubværksted til deres 

køretøjer. For at kunne huse 7 militærkøretøjer og udstyr har de brug for et lokale 

på min. 400 m² gulvareal, men en port der rumme 3,5 m. høje køretøjer. 

  

Center for Kultur og Fritid har tidligere gennem Ejendomscenterets afdeling for køb 

og salg undersøgt mulighed for at benytte nedlagte kommunale lokaler, men der 

har ikke været muligt at finde egnede lokaler der kan dække foreningens behov. 

  

Center for Kultur og Fritid har undersøgt hvilke forpligtigelser kommunen har i 

denne sag og KL oplyser at kommunen ikke nogen form for genhusningspligt, men 

at kommunen selvfølgelig kan vælge at hjælpe foreningen. Udgangspunktet er, at 

foreningen selv må finde et lokale og så evt. søge kommunen om lokaletilskud 

hertil.  

  

En sådan ansøgning skal behandles efter de helt almindelige lokaletilskudsregler. 

Her kan det bl.a. være relevant at se på lovens § 25, stk. 5 (mulighed for at undlade 

eller nedsætte lokaletilskud for nye lejemål) og lovens § 26, stk. 1 (nedsætte 

lokaletilskud, hvis antallet af deltagere ikke står i et rimeligt forhold til udgiften). 

  

Det bemærkes at foreningen er godkendt som folkeoplysende forening på 

Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. november 2012. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter sagen. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28. februar 2013 

Folkeoplysningsudvalget har ikke mulighed for at anvise offentlige lokaler til 

foreningen. Foreningen bør derfor selv afsøge muligheder for at finde private 

lokaler egnet til foreningens formål. 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/9551 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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Veteran Køretøjs Klubben Bangsbo - henvendelse til Folkeoplysningsudvalget ang. lokale 

udfordringer (dok.nr.28639/13) 
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7. Drøftelse omkring opfølgning af bevilliget midler i 

Folkeoplysningsudvalgets regi 

 

Sagsfremstilling 

Formand Elin Hovedskov ønsker en drøftelse i udvalget omkring opfølgning på 

bevilliget anlægsmidler.  

  

Regelsæt for anlægspuljen er vedlagt som bilag. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter sagen 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28. februar 2013 

Drøftet: 

Sagen ønskes rejst til næstkommende Kultur og Fritidsudvalgsmøde.  

Folkeoplysningsudvalget ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af 

repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, repræsentant fra Kultur- og 

Fritidsudvalget samt Center for Kultur og Fritid, der ad hoc kan behandle 

komplicerede sager, lokaleansøgninger m.v. Folkeoplysningsudvalget udpeger Elin 

Hovedskov og Karina Gajhede til at repræsentere udvalget i arbejdsgruppen. 

Begge repræsentanter deltager som gæster ved behandling af punktet på Kultur og 

Fritidsudvalget. 

 

Bilag 

Godkendt regelsæt for anlægspuljen i folkeoplysnings regi (dok.nr.25623/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3754 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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8. Planlægning temadag 

 

Sagsfremstilling 

Der planlægges i juni måned en dagstur for udvalget. Tema for turen er energi.  

  

Center for Kultur og Fritid ønsker forslag til besøgssteder inden planlægning af 

turen.  

Dagsturen er fra kl.09.00 – 17.00 og centret foreslår følgende datoer: 

  

 Torsdag den 6. juni 2013 

 Torsdag den 13. juni 2013 

 Torsdag den 20. juni 2013 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

fastlægger dato og kommer med forslag til besøgssteder 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28. februar 2013 

Dato for temadag: Torsdag den 13. juni 2013. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/11425 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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9. Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget 

2013 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28. februar 2013 

Emne: Henvendelse og invitationer til Folkeoplysningsudvalget 2013  

 Intet. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/11424 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

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

 

Sagsfremstilling 

Emne: Orientering fra Center for Kultur og Fritid 

Center for Kultur og Fritid orienterede kort om igangsættelse af udviklingsprojekt 

som opfølgning på budgetbemærkning 2013. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28. februar 2013 

Center for Kultur og Fritid orienterede kort om igangsættelse af udviklingsprojekt 

som opfølgning på budgetbemærkning 2013. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/1072 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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11. Eventuelt 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28. februar 2013 

Folkeoplysningsudvalget ønsker at Center for Kultur og Fritid undersøger om der 

overensstemmelse mellem retningslinjerne vedr. transporttilskud defineret i 

Frederikshavnerordningen og det anvendte indberetningsskema for kørsel og 

tilskud.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/11425 

 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 
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Peter Laigaard 
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