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1. 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. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/9551 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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Veteran Køretøjs Klubben Bangsbo har efter Folkeoplysningsudvalgets beslutning 

på mødet den 28. februar afsøgt forskellige private udlejere med henblik på at finde 

egnede lokaler til foreningens aktiviteter. 

  

Foreningen har nu 2 konkrete tilbud på private lokaler. I den forbindelse søger 

foreningen om Folkeoplysningsudvalgets godkendelse til at indgå lejeaftale med én 

af de to udbydere samt om støtte til at afholde en del af lokaleudgifter, som 

foreningen vil få i forbindelse med lejemålet.  

  

Vedr. tilbud 1: 

Lejemålet ligger i de gamle Jasopan bygninger ved Knivholtvej. Lokalet som 

foreningen har mulighed for at leje er på ca. 275 m², hvilket er i underkanten af 

hvad foreningen har brug for. Lokalet er en del af en større hal, så der er behov for 

at der opsættes skellevæg til deling af lokalet. Lokaleudgiften er på 5000 kr. pr. 

måned inkl. moms og foreningen skal betale et depositum på 15.000 kr og der er et 

opsigelsesvarsel på 1 måned. 

  

Vedr. tilbud 2:   

Lejemålet ligger i den gamle dørfabrik i Gærum og er på ca. 375 m², hvilket der 

dækker foreningens behov fuldt ud, og der er de nødvendige el, kraft og vand 

indlagt i bygningen ligesom der er adgang til toilet og et lille opholdsrum. 

Lokaleudgiften er på 6.250 kr. inkl. moms pr. måned. Foreningen skal ikke betale 

indskud efter aftale med udlejer. Opsigelsesvarsel er 3 måneder.    

  

Om foreningen 

Foreningen består for nuværende af 7 medlemmer, hvoraf 1 person er under 25. 

Foreningen ønsker at gøre opmærksom på at kørsel med vetarankøretøj først er 

tilladt for personer fyldt 21 år. 

Foreningen ansøger om tilsagn fra Folkeoplysningsudvalget om lokalestøtte i 

forhold til tilbud 2, som er det det lejemål foreningen foretrækker.   

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13 juni. 2013 

Foreningen Veteran Køretøjs Klubben Bangsbo får godkendt lejemålet/tilbuddet fra 

Ellinggaard dog i tidsbegrændet persiode på 2 år, som derefter genforhandles.  

 

Bilag 

Veteran Køretøjs Klubben Bangsbo - henvendelse til Folkeoplysningsudvalget ang. lokale 

udfordringer (dok.nr.28639/13) 
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2. Ansøgning om godkendelse som forening - PH - Vendelbo  

 

Sagsfremstilling 

Foreningen PH Vendelbo ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening 

under folkeoplysningsloven og ”Frederikshavner Ordningen”. 

  

Foreningens formål at samle hundeinteresserede, såvel i politiets tjeneste som 

civile personer, i en forening til at fremme af hundens anvendelse i det praktiske 

politihundearbejde og udbrede kendskabet til opdræt og dressur af politihunde, 

samt afholde træningsøvelser for alle foreningens aktive medlemmer, på dertil 

egnede arealer.  

  

Som aktive medlemmer kan optages personer, politi, civile, arrestpersonale og 

militære, såfremt de fremmøder med stambogsført hund af race, der henregnes 

som brugbare i politiets tjeneste. Det fremgår endvidere af foreningens § 2, at kun 

ustraffede personer kan være medlem af foreningen. 

Center for Kultur og Fritid har gennemgået foreningens vedtægter og centeret 

vuderer at ordlyden i § 2 er problematisk ift. Folkeoplysningsloven og 

”Frederikshavner Ordningen”, idet foreningen oplister en række forhold der skal 

være gældende for at blive medlem og dermed ikke som udgangspunkt er åben for 

alle jf. folkeoplysningsloven § 4 stk. 6. 

  

Centeret har endvidere gjort foreningen opmærksom på bestyrelsen i henhold til 

folkeoplysningsloven skal bestå af mindst 5 medlemmer og at der derfor er behov 

for at foreningens bestyrelse udvides med minimum 2 medlemmer for at opfylde 

lovens bestemmelser. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter om  PH Vendelbo kan godkendes folkeoplysende forening.    

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13 juni. 2013 

Foreningen PH – Vendelbo har trukket deres ansøgning tilbage.  

 

Bilag 

Ansøgning om godkendelse som forening  (dok.nr.64528/13) 

Vedtægter for Ph - Vendelbo (dok.nr.64532/13) 

Regnskab 2012 - Ph - Vendelbo (dok.nr.64533/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9108 

 Forvaltning:  

 Sbh: lbso 

 Besl. komp:  
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3. Ansøgning om tilskud fra initiativpuljen – Aalbæk - Råbjerg 

Rideklub  

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning om tilskud fra initiativpuljen 2013 – Aalbæk-Råbjerg Rideklub 

  

Aalbæk-Råbjerg Rideklub ansøger om tilskud fra Initiativpuljen til at arrangere 

TREC-stævner i Aalbæks omegn. TREC er en ny form for ridestævne under Dansk 

Ride Forbund, hvori der indgår et orienteringsridt, gangartsprøve og forhindringer.  

  

Formålet er at motivere ryttere til ridning i naturen og samtidig få indlært 

betingelserne for at kunne færdes sikkert og hensigtsmæssigt til hest udenfor 

ridebaner. 

  

Initiativet er rettet imod alle ryttere i hele landet, både voksne og børn. 

  

Aalbæk-Råbjerg Rideklub råder over de nødvendige faciliteter til at afvikle stævnet. 

Aalbæk-Råbjerg Rideklub forventer at afholde flere stævner over en årrække og 

håber med dette initiativ at bringe fornyet medlemstilgang til klubben der ellers har 

været vigende i de senere år. 

  

Da initiativet et nyt og ukendt et det svært for klubben at være præcise på antal af 

deltagere ved det første forsøg, men det er klubben hensigt at afholde stævnet 

uanset antallet af deltagere og at initiativet på sigt vil blive en populær 

breddedisciplin. 

  

Aalbæk-Råbjerg Rideklub ansøger om 2.215 kr. til at dække de forventede udgifter 

ved arrangementet. 

  

Restbuget for start- og initiativpuljen 2013: kr.131.619 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter sagen og beslutter om ansøgningen skal imødekommes. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13 juni. 2013 

Ansøgningen imødekommes.  

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud fra initiativpuljen - Aalbæk - Råbjerg Rideklub  (dok.nr.53465/13) 

Regler for tilskud fra Initiativpuljen.pdf (dok.nr.67202/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/7719 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. komp: FOU 
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4. Ansøgning om tilskud fra initiativpuljen fra FUF/IS 

 

Sagsfremstilling 

   

Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) og IdrætsSamvirket (IS) ansøger 

Folkeoplysningsudvalgets initiativpulje om yderligere støtte til undersøgelsen af 

foreningslivets brug af fritidsfaciliteter i Frederikshavn Kommune. 

  

FUF har tidligere ansøgt Folkeoplysningsudvalget om støtte til udarbejdelse af 

baggrundsmateriale i forbindelse med projekt omkring en samlet oversigt og 

prioritering af fritidsfaciliteter i Frederikshavn Kommune. Folkeoplysningsudvalget 

besluttede på mødet den 25. oktober 2012 at imødekomme ansøgningen med 

50.000 kr. 

  

FUF og IS oplyser at projektet har taget længere tid og har været mere omfangsrigt 

end først antaget, og derfor søger de om yderligere projektstøtte til at få den sidste 

del af arbejdet færdiggjort samt afholdt orienterings- og dialogmøder med 

foreningerne og borgerne i lokalområderne. 

Ansøger om 60.000 kr. til konsulentaflønning, afholdelse af møder i lokalområderne 

samt IT udvikling og tilkøb af timer fra Aalborg og Syddansk Universiteter. 

  

Restbudget for start- og initiativpuljen 2013: kr. 131.619. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter henvendelsen og beslutter om ansøgningen skal imødekommes. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13. juni. 2013 

Ansøgningen imødekommes.  

  

  

Henrik Carlsen forlod mødet under behandling af punkt 4.  

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud fra initiativpuljen fra FUF/IS (dok.nr.67936/13) 

Regler for tilskud fra Initiativpuljen (dok.nr.68868/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9487 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. komp: FOU 
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5. Ansøgning om projekterings og udviklingsmidler fra 

Bannerslund idræts- og aktivitetescenter 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdsgruppen omkring udvikling af Bannerslund Idræts- og aktivitetscenter 

ansøger om supplerende midler til projektering og udvikling af projektet. 

  

Folkeoplysningsudvalget har tidligere på et møde den 24. november 2011 tildelt 

Strandby-Elling-Nielstrup (SEIF) 100.000 kr. af anlægspuljen til etablering af 

idrætscenter og i takt med projektets udvikling ansøger projektgruppen om 

supplerende midler.  

  

Arbejdsgruppens projektleder oplyser at de anslåede omkostninger til projektet 

beløber sig til 250.000 kr. og der er dermed behov for yderligere finansiering på 

150.000 kr. ekskl. moms. 

Projektgruppen ansøger hermed om støtte på op til 150.000 kr. til at færdiggøre 

projektet. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter ansøgningen og beslutter om ansøgningen skal imødekommes. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13 juni. 2013 

Ansøgningen blev ikke imødekommet. 

  

Henrik Carlsen forlod mødet under behandling af punkt 5.  

 

Bilag 

Ansøgning om projekterings og udviklingsmidler fra Bannerslund idræts- og 

aktivitetescenter (dok.nr.67945/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9488 

 Forvaltning: BFK 

 Sbh: lbso 

 Besl. komp: FOU 
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6. Drøftelse af etablering af klublokale til Frederikshavn 

Sportsdanserforening på Hånbækcenteret 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Sportsdanserforening har i en årrække haft aktiviteter i 

gymnastiksalene på Hånbækcenteret og har i den forbindelse efterlyst et lokale 

som foreningen kunne råde over til mødeaktivitet samt til brug for ventende 

medlemmer og deres forældre.  

  

Frederikshavn Sportsdanserforeningen ansøgte og modtog 40.000 kr. af 

Folkeoplysningsudvalgets anlægspulje i november 2012 til ombygning af de gamle 

toiletfaciliteter imellem de to gymnastiksale på håndbækcenteret til et lokale hvor 

foreningen kunne have sociale aktiviteter.  

Det har imidlertid vist sig at være problematisk og forbundet med betydelige 

omkostninger at få disse lokaler ombygget til møderum og efter dialog med 

Ejendomscenteret, Håndbækcenteret og Frederikshavn Sportsdanserforening har 

man været nødsaget til at opgive planerne om en ombygning af førnævnte lokaler. 

  

I stedet er der arbejdet på en anden løsning, hvor det eksisterende lokale, som 

Frederikshavn Kommunes Park og Vej benytter til deres gartnere, kan anvendes af 

foreningen til mødelokale samt til venterum for medlemmer og deres forældre.  

  

Denne løsning er både Frederikshavn Sportsdanserforening, Håndbækcenteret og 

Park og Vej positive overfor og vil blot kræve mindre justeringer samt forskyndelse 

af lokalet før det kan anvendes af foreningen efter kl. 15.30. 

  

Foreningen har tidligere fået udbetalt de ovennævnte 40.000 kr. men i og med at 

den ombygning er blevet opgivet, vil det være hensigtsmæssigt at beløbet 

tilbageføres til Folkeoplysningsudvalgets budgetramme.  

  

Frederikshavn Sportsdanserforening anmoder i denne forbindelse om at få love til 

at beholde en mindre del af beløbet til forskønnelse af lokalet, anskaffelse af 

møbler m.v. 

Efter let ombygning af lokalet vil det kunne fungere som klublokale for foreningen 

og i den forbindelse skal Folkeoplysningsudvalget beslutte, hvad det faste årlige 

gebyr skal være for lån af det pågældende lokale.  

  

Folkeoplysningsudvalget kan i henhold til FrederikshavnerOrdningen fastsætte 

gebyrbetaling individuelt.  

  

Center for Kultur og Fritid kan oplyse at lokalet er på ca. 10 m2. med tilknyttede 

toiletfaciliteter.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

beslutter  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9858 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. komp: FOU 
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 - om Frederikshavn Sportsdanserforening kan benytte det eksisterende 

kommunale lokale ved Håndbækcenteret som klublokale, og i så fald hvad det 

årlige gebyr skal fastsættes til. 

  

- om Frederikshavn Sportsdanserforening kan få godkendelse til at beholde en del 

af det bevilligede beløb på 40.000 kr. til forskønnelse af lokalet 

  

  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13 juni. 2013 

Ansøgningen på de 10.000 imødekommes. 

Lokalepris 1.000kr.  

 

Bilag 

Vedr. ansøgning om støtte til ombygning  (dok.nr.87005/13) 
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7. Drøftelse af henvendelse fra Strandby Jagtforenin vedr. 

ændering af opløsningsparagraf 

 

Sagsfremstilling 

Folkeoplysningsudvalget behandlede på sit møde den 27. september 2012 

ansøgning fra Strandby Jagtforening om godkendelse som folkeoplysende 

forening. 

  

Ansøgningen blev godkendt, såfremt opløsningsparagraffen tilpasses ordlyden i 

Frederikshavner Ordningen. 

  

Foreningen har efterfølgende henvendt sig pr. mail til Center for Kultur og Fritid i 

det de anmoder Folkeoplysningsudvalget om at få dispensation for 

opløsningsbestemmelsen i Frederikshavner Ordningen. 

  

Foreningen begrunder det med at den er en lokalforening under Danmarks 

Jægerforbund og at foreningens vedtægter skal overholde de af 

repræsentantskabet fastsatte vedtægter for Jægerforbundet.  

  

I Jægerforbundets vedtægter fremgår det, at alle forbundets 900 lokalforeninger 

skal have en opløsningsbestemmelse der indeholder følgende: 

  

”§ 10 Stk. 3. Ved en forenings ophør - bortset fra ved sammenslutning med andre 

foreninger - forvaltes foreningens formue, efter at alle forpligtelser er opfyldt, af 

Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny forening i det pågældende område 

inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den ny forening. I 

modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som 

skal anvende den til naturbevarende formål i den opløste forenings kommune.” 

  

Denne opløsningsbestemmelse er ikke forenelig med den bestemmelse der står i 

Frederikshavner Ordningen hvor der under § 4 vedr. forudsætninger for at modtage 

tilskud står, at en foreningens vedtægter skal indeholde en bestemmelse om, at  

  

”et eventuelt overskud ved foreningens opløsning skal tilfalde Frederikshavn 

kommune, som vil genfordel disse midler til almennyttige formål i Frederikshavn 

Kommune efter Folkeoplysningsudvalgets anbefaling.” 

  

Foreningen ønsker en dispensation for opløsningsparagraffen i Frederikshavner 

Ordningen i det de henviser til at formuleringen i Jægerforbundets § 10 s.3 sigter 

mod at evt. overskud skal fordeles til almennyttige formål. De gør endvidere 

opmærksom på at lokaleafdelingerne i andre kommuner opnår godkendelse af 

Jægerforbundets opløsningsbestemmelse.  

  

Foreningen anmoder således Folkeoplysningsudvalget om fortsat at være 

støtteberettiget, hvis foreningens opløsningsbestemmelse ændres til 

Jægerforbundets standardformulering. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/8718 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. komp: FOU 
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter henvendelsen og beslutter om Strandby Jagtforening kan få dispensation 

for opløsningsparagraffen i Frederikshavner Ordningen. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13 juni. 2013 

Strandby Jagtforening får afslag på dispensation. 

  

Strandby Jagtforening bliver ikke godkendt som forening, grundet opløsnings 

paragrafer.  
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8. Orientering: Vedr. Facilitesanalyse ved Henrik Carlsen  

 

Sagsfremstilling 

Orientering: Vedr. Facilitesanalyse af Henrik Carlsen.  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 23. maj 2013 

Henrik Carlsen orienterede om facilitetsanalyse i samarbejde med FUF /IS  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9581 

 Forvaltning:  

 Sbh: lbso 

 Besl. komp:  
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9. Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget 

2013 

 

Sagsfremstilling 

Intet.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/11424 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 

 
  



 
 

 

Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden - 23. maj 2013 Side 16 af 18 

 

10. Folkeoplysningsudvalget - orientering fra Center for Kultur 

og Fritid 2013 

 

Sagsfremstilling 

     

Orientering: Regnskab Rock Solid 

  

Orientering: Temadag 13. juni. 2013 

  

Orientering: Ny Organisering på BK-området 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/1072 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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11. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Intet 

 

 
 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 
   

      

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 
   

 

 
 


