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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

7 29183/14 Åben MTB Frederikshavn om støtte til lokalesammenføring. 

8 2049/13 Åben FFK-centret - ansøgning om tilskud fra anlægspuljen 2013 

9 28189/14 Åben Voerså klubhus, Forslag til varmtvands løsning 

9 28183/14 Åben Voerså IF - Ansøgning om tilskud til varmtvandsanlæg med 

solfangere 

10 18546/14 Åben Lyngså Boldklub - Ansøgning om rente -og afdragsfrit lån 
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1. Orientering af Folkeoplysningsudvalgets sammensætning 

 

Sagsfremstilling 

Pr. 1. januar 2014 består Folkeoplysningsudvalget af følgende medlemmer:  

Udpeget af byrådet: 

·      Mogens Brag (V) (KFU)                                                      Suppleant Frode Thule 

Jensen (V) 

·      Bent H. Pedersen (A) (BUU)                                              Supplant Bahram 

Dehghan (A) 

·      Brian Kjær (A) (SUU)                                                                  Supplant Irene 

Hjortshøj (A) 

  

  

Frederikshavn Byråd udpeger medlemmer på baggrund af indstilling fra foreninger 

jf. § 3 i vedtægter for Folkeoplysningsudvalget. 

  

Udpeget fra hovedområde 1 (folkeoplysende voksenundervisning) 

  

·      Børge Jensen (DOF Frederikshavn)                               Suppleant Finn Bang (LOF 

Frederikshavn) 

  

  

Udpeget fra hovedområde 2 (almene folkeoplysende foreningsarbejde) 

  

·      Henrik Carlsen (FUF)                                                              Supplant Birgitte 

Jensen 

·      Steen Jensen (FUF)                                                                Supplant Alif Kracht 

·      Karina Gajhede (IS)                                                                Supplant Johnny 

Risager Jørgensen 

·      Else Schaltz (IS)                                                                     Supplant Hasse 

Christensen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

tager orienteringen til efterretning.  

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2404 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. 

komp: Folkeoplysningsudvalget 
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Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. februar 2014 

Udvalget tager orienteringen til efterretning.  
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2. Valg af formand for Folkeoplysningsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til vedtægter for Folkeoplysningsudvalget § 7 konstituerer 

Folkeoplysningsudvalget sig med formand, der vælges blandt de medlemmer, der 

er valgt af foreningerne. 

  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

vælger sin formand 

  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. februar 2014 

Folkeoplysningsudvalget vælger Steen Jensen som formand i perioden 2014-2017.  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2400 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. 

komp: Folkeoplysningsudvalget 
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3. Valg af næstformand for Folkeoplysningsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til vedtægter for Folkeoplysningsudvalget § 7 konstituerer 

Folkeoplysningsudvalget sig med næstformand, der vælges blandt de medlemmer, 

der er valgt af foreningerne. 

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

vælger sin næstformand.  

  

  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. februar 2014 

Folkeoplysningsudvalget vælger Børge Jensen som næstformand i perioden 2014-

2017.  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2402 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. 

komp: Folkeoplysningsudvalget 
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4. Valg af 2 medlemmer til FUFs styrelse 

 

Sagsfremstilling 

I vedtægterne for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) § 5 fremgår det, at 

styrelsen skal suppleres med 2 medlemmer, valgt af det kommunale 

Folkeoplysningsudvalg. 

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

vælger 2 medlemmer til at indtræde i styrelsen for Frederikshavn Ungdoms 

Fællesråd (FUF). 

  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. februar 2014 

Folkeoplysningsudvalget vælger Irene Hjorthøj og Brian Kjær til at indtræde som 

medlemmer i styrelse for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) 

  

  

Udvalget udpeger Henrik Carlsen til FOUs medlem af ungdomsskolernes 

bestyrelse.  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2401 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. 

komp: Folkeoplysningsudvalget 
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5. Folkeoplysningsudvalgets mødekalender 2014 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget § 8 fremgår det, at 

Folkeoplysningsudvalget som minimum skal afholde møde 1. gang hvert kvartal. 

Center for Kultur og Fritid har udformet en mødekalender der tager udgangspunkt i, 

at der afholder Folkeoplysningsudvalgsmøde ca. hver 2. måned og at møderne 

afholdes følgende steder:  

 27. februar kl. 16.30 på Frederikshavn Rådhus 

 24. april kl. 16.30 i Sæby Fritidscenter 

 19. juni kl. 16.30 på Kappelborg i Skagen 

 28. august kl. 16.30 i Østervrå Kultur- og Fritidscenter 

 25. september kl. 16.30 i Ålbæk Idrætscenter 

 20. november kl. 16.30 Skovhuset i Bangsbo Dyrehave (efterfølgende 
julefrokost) 

Det kan komme på tale at flytte rundt på eller ændre mødesteder, men dette vil 

blive offentliggjort sammen med dagsordenen til det pågældende møde.  

Folkeoplysningsudvalget bedes vurdere om ovenstående mødekalender skal 

justeres. 

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets 

mødeplan for 2014 fastlægges.  

  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. februar 2014 

Folkeoplysningsudvalget udsætter punktet om godkendelse af mødeplan til næst 

kommende FOU møde d. 24. april. 2014. 

  

Udvalget beslutter at afholde en teamdrøftelse d. 3. april 2014.kl. 13.00,. 

Forslag til indhold til dagen: 

  

 Drøftelse af FUFs foreningsrapport 

 Drøftelse omk. selvejende og kommunale bygninger 

 Folkeoplysningspolitikken 

 Mulighed for ny pulje til under FOU – (lån pulje) 

  

I denne forbindelse har udvalget nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde en 

dagsorden til dagen. 

  

Arbejdsgruppe: 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2403 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. 

komp: Folkeoplysningsudvalget 
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Karina Gajhede 

Steen Jensen 
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6. Beslutning om behov for oprettelse af pulje til 

sammenflytning af aktiviteter – Sammenflytningspuljen  

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 13. juni 2012 at godkende 

Folkeoplysningsudvalgets indstilling om ændret regelsæt for anlægspuljen. 

  

Baggrunden for ændringen var arbejdet med en revidering og modernisering af 

Frederikshavner Ordningen, hvor ambitionen blandt andet har været at skabe 

mulighed for at støtte sammenflytning af flere foreningers aktiviteter på færre 

matrikler.  

  

Anlægspuljen fik på baggrund heraf indført et afsnit om at tilskudsberettigede 

foreninger under Folkeoplysningsloven & Frederikshavner Ordningen kunne søge 

om tilskud til sammenflytning af aktiviteter, herunder støtte til nedrivning og 

reetablering. 

  

Her ud over valgte man at fastholde kriterierne for anlægspuljen, herunder 

opretholdelse af én årlig ansøgningsfrist til den 1. september og at tilskud fra puljen 

ydes til forandringer og nyetablering af klub- eller foreningsfaciliteter samt til 

energibesparende foranstaltninger i klub- eller foreningsregi.   

Med Frederikshavn Byråds godkendelse af den reviderede Frederikshavner 

Ordning kan vi forvente, at flere foreninger vil overveje muligheden for 

sammenflytning og deling faciliteter og Center for Kultur og Fritid har også 

modtaget henvendelser fra foreninger, der står med konkrete planer om en 

sammenflytning af aktiviteter, som ønskes iværksat hurtigst muligt.  

  

I og med at Anlægspuljen er en puljeordning som én gang årligt fordeles i 

september/oktober kan der være behov for at overveje om kriterierne for 

Anlægspuljen skal fastholdes i sin nuværende form eller om der er behov for 

oprettelse af en ny puljeordning til sammenflytning af foreningsaktiviteter på færre 

matrikler, som kan ansøges løbende.   

Såfremt Folkeoplysningsudvalget beslutter at nedsætte en sammenflytningspulje 

skal udvalget afgøre, hvordan og med hvilket beløb puljen skal finansieres samt 

sikre, at der udarbejdes et regelsæt og et ansøgningsskema, som foreningerne kan 

udfylde og fremsende til behandling i udvalget. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

beslutter  

1.    om anlægspuljens regelsæt fastholdes i sin nuværende form med én årlig 

ansøgningsrunde den 1. september  

2.    om der skal oprettes en sammenflytningspulje og afgøre, hvordan den i så 

fald skal finansieres og administreres   

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. 

komp: Folkeoplysningsudvalget 
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Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. februar 2014 

Udvalget beslutter at Anlægspuljen fastholdes som er, dog med én ændring.  

Foreninger der planlægger sammenlægning mellem to foreninger kan søge 

anlægspuljen om tilskud løbende.  
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7. Ansøgning fra MTB Frederikshavn om støtte til 

lokalesammenføring 

 

Sagsfremstilling 

MTB Frederikshavn har fremsendt en ansøgning om støtte til at etablere sig i 

Ungdomsborgen i Frederikshavn.  

Foreningen har for tiden mødested ved Is-huset i Bangsbostrand, da dette ligger 

centralt placeret i forhold til de anmærkede ruter i skov og på landevej. MTB 

Frederikshavn har derfor søgt efter lokale i nærområdet og har fundet et velegnet 

lokale i Ungdomsborgen, Møllehus Alle 59. 

  

Der er mulighed for at foreningen kan få egen indgang til et lokale, der kan 

indrettes til et lille værksted til rengøring og klargøring af cyklerne samt til sociale 

aktiviteter.   

  

Huset benyttes i forvejen af FDF 2. kreds, De Grønne Pigespejdere og 

Rollespilsforeningen og MTB Frederikshavn ser store perspektiver i at samarbejde 

med disse foreninger, blandt andet i forbindelse med arrangementer og stævner 

som eksempelvis Fakkelløbet i Bangsbostrand Skov og Dyrepark.  

  

Ungdomsborgen er en selvejende institution som drives af De Grønne 

Pigespejdere i Bangsbostrand og Frederikshavn FDF 2. kreds. 

  

MTB Frederikshavn oplyser at der er behov for at foretage en række investeringer 

for at faciliteterne kan benyttes. Dette indbefatter  

  

1. Etablering af kloak, vand og el forsyning til spule- og renseplads 

2. Etablering af toilet med vask i tilstødende lokale 

3. Udskiftning af den nuværende port til lokalet med bred dør, så cykler kan tages 

med ind 

4. Lokalet skal males og indrettes med arbejdspladser til 3-4 cykler 

5. En del af lokalet indrettes med bord, stole, sofa mv. (hyggekrog efter ture i 

skoven) 

  

Foreningen oplyser at de forventer at etableringsomkostningerne vil være på 

185.000 kr., hvoraf 62.000 kr. er tilslutningsafgift til Forsyningen. 

  

Foreningen estimerer den årlige husleje til at blive 35.000 kr. ekskl. forbrug  

  

Da foreningen er forholdsvis ung, er deres egenkapital ikke tilstrækkelig stor til at 

de kan dække etableringsomkostningerne søger foreningen om tilskud til dække 

udgifterne i forbindelse med indflytning på Ungdomsborgen.   

  

Information om foreningen 

MTB Frederikshavn startede som en Facebook gruppe men blev den 31. oktober 

2013 godkendt som folkeoplysende forening og tæller nu 200 medlemmer, hvoraf 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2413 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. 

komp: Folkeoplysningsudvalget 
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17 er under 25. Foreningen oplyser at de forventer en stor fremgang i antallet af 

unge medlemmer under 25 år, som er et særligt indsatsområde for foreningen i 

2014.   

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter ansøgningen og beslutter om MTB Frederikshavn skal modtage tilskud til 

etableringsomkostninger i nye lokaler. 

  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. februar 2014 

Udvalget har drøftet sagen og vælger at udskyde sagen til møde 3. april 2014. 

  

Forvaltningen vil indhente mere detaljeret budget materiale til næst kommende 

møde. 

  

  

 

Bilag 

MTB Frederikshavn om støtte til lokalesammenføring. (dok.nr.29183/14) 
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8. Ansøgning fra foreningen Frederikshavn Firmaidræts Klub 

om tilskud fra anlægspuljen 2013 

 

Sagsfremstilling 

Center for Kultur og Fritid har beklageligvis overset en ansøgning fra Frederikshavn 

Firmaidræts Klub (FFK) til anlægspuljen 2013, som blev fremsendt 31. december 

2012. 

  

FFK gør Center for Kultur og Fritid opmærksom på den manglende sagsbehandling 

den 20. november 2013 kort inden sidste møde i Folkeoplysningsudvalget i 2013. 

  

Efter dialog med FFK blev det besluttet at oversende ansøgningen til behandling i 

det nye Folkeoplysningsudvalg. 

  

FFK ansøger om installering af Viritechs strømbesparende udstyr, der er udviklet 

med det formål at begrænse el-forbruget, der anvendes til loftsbelysning.  

  

I ansøgningen oplyser FFK at de forventer at kunne spare 40 % af det nuværende 

forbrug, som de ønsker at anvende til nye aktiviteter. 

  

FFK ansøger om 210.000 kr. i tilskud til at dække udgifter i forbindelse med 

anlægsinvesteringen. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

beslutter om Frederikshavn Firmaidræts Klub skal have tilskud til strømbesparende 

initiativer. 

  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. februar 2014 

Udvalget støtter Frederikshavn Firmaidræts Klub med et tilskud fra anlægspuljen 

på 40.000kr. 

  

I henhold til regelsæt vil 25 % blive udbetalt nu og 75 % når foreningen har 

dokumenteret projektets afslutning.  

  

 

Bilag 

FFK-centret - ansøgning om tilskud fra anlægspuljen 2013 (dok.nr.2049/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. 

komp: Folkeoplysningsudvalget 
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9. Ansøgning fra Voerså Idrætsforening om tilskud til 

varmtvandsanlæg med solfangere 

 

Sagsfremstilling 

Voerså Idrætsforening ansøger om tilskud til varmtvandsanlæg med solfangere, 

idet deres nuværende varmtvandsbeholdere er brudt sammen. 

  

Foreningen oplyser at der er tale om en akut situation og de derfor ikke kan afvente 

med at ansøge anlægspuljen til september. 

  

Foreningen har indhentet tilbud på en løsning der er inklusiv solfangere på 118.500 

kr inkl. Moms. 

  

Såfremt Folkeoplysningsudvalget vælger at støtte ansøger skal finansieringen 

hentes via midler fra anlægspuljen.  
  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid, at Folkeoplysningsudvalget drøfter 

ansøgningen og beslutter om der skal ydes tilskud til Voerså Idrætsforening til 

varmtvandsanlæg med solfangere. 

  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. februar 2014 

Udvalget støtter Voerså Idrætsforening med et tilskud fra anlægspuljen på 

40.000kr. 

  

I henhold til regelsæt vil 25 % blive udbetalt nu og 75 % når foreningen har 

dokumenteret projektets afslutning.  

  

  

  

 

Bilag 

Voerså klubhus, Forslag til varmtvands løsning  (dok.nr.28189/14) 

Voerså IF - Ansøgning om tilskud til varmtvandsanlæg med solfangere  (dok.nr.28183/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2399 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. 

komp: Folkeoplysningsudvalget 
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10. Lyngsaa Boldklub - Ansøgning om rente -og afdragsfrit lån 

 

Sagsfremstilling 

Lyngsaa Boldklub ansøger Folkeoplysningsudvalget om et rente- og afdragsfrit lån, 

til køb af et nyt varmeanlæg idet varmtvandsbeholderen er brudt sammen. 

  

Foreningen har fået etableret en midlertidig løsning, men denne dækker 

opvarmning af alle rum i foreningens klubhus. 

  

Foreningen har søgt rådgivning hos Energibyens energirådgiver, der har anbefalet, 

at der installeres en luft -til vand varmepumpe og foreningen har indhentet 2 tilbud 

på en løsning, hvoraf det billigst er på 125.000 kr. 

  

Foreningen har for nuværende energiudgifter på 55.894 kr. og forventer en 

besparelse på ca. 35.000 kr. ved opgradering til en ny varmepumpe. 
  

  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. februar 2014 

Udvalget udsætter ansøgning fra Lyngsaa Boldklub om rente -og afdragsfrit lån. 

  

Udvalget nedsætter en arbejdsgruppe som skal arbejde med at iværksætte kontakt 

med foreningen og drøftelse om andre muligheder for foreningen. 

  

Arbejdsgruppe: 

  

Forvaltningen  

Distriktsudvalget  

Else Schaltz  

Steen Jensen 

  

 

Bilag 

Lyngså Boldklub - Ansøgning om rente -og afdragsfrit lån (dok.nr.18546/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. 

komp: Folkeoplysningsudvalget 
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11. Ansøgning fra DDS Knud Søhane til initiativpuljen  

 

Sagsfremstilling 

Foreningen DDS Knud Søhane ansøger Folkeoplysningsudvalgets initiativpulje om 

støtte til at arrangere en inspirationsdag for foreninger i Præstbro, Voerså og 

Lyngså. 

Formålet med Inspirationsdagen er: 

-          at styrke fremtidigt samarbejde imellem de lokale foreninger – både i den 

enkelte landsby, men også i hele området Lyngså-Voerså-Præstbro. 

-          gennem workshops, oplæg og debat at se indad i og objektivt på vores egne 

foreninger og dermed overveje organisationerne 

-          at drøfte, hvordan vi som landsbysamfund kan være på forkant med 

udviklingen i foreningslivet  

-          at undersøge om vi sammen kan organisere os på en smartere måde 

  

Inspirationsdagen henvender sig til samtlige foreninger i området inklusiv 

Ungdomsklub og Menighedsråd, og arrangementet vil finde sted på 

Stensnæsskolen, lørdag d. 5. april kl. 10 – 16. 

  

Foreningen søger 2900 kr. i støtte fra Initiativpuljen til de forventede udgifter til 

oplægs/foredragsholder, mødeartikler og formidling. Foreningen ansøger også 

Distriktsudvalget om 6500 kr. og bidrager selv med 800 kr. til projektet.  

  

Foreningen er godkendt som folkeoplysende forening.  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter henvendelsen og beslutter om ansøgningen skal imødekommes. 

  

  

  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. februar 2014 

Ansøgningen fra DDS Knud Søhane imødekommes med tilskud på 3.000kr.  

  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3829 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. 

komp: Folkeoplysningsudvalget 
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12. Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget 

2014 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. februar 2014 

Intet. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2394 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. 

komp: Folkeoplysningsudvalget 
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13. Orientering fra Center for Kultur og Fritid 2014 

 

Sagsfremstilling 

Orientering:  

 Godkendt folkeoplysende forening under folkeoplysningsloven og 
"Frederikshavner Ordningen". - De kreative Venner  

 Godkendelse af nye vedtægter - Sæby Billard klub 

 Udpegning af medlem til arbejdsgruppe omk. udlejning af skoler i 
ferieperioder.  

  

  

  

  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. februar 2014 

Udvalget tager orienteringerne til efterretning.  

  

Udvalget nedsætter en arbejdsgruppe som skal arbejde med problemstilling 

omkring skolebookning i ferieperioder, handicap målsætning og ny sæsonbookning 

2014/2015. 

  

 Arbejdsgruppe: 

  

Mogens Brag (KFU) 

Henrik Carlsen 

Karina Gajhede 

Steen Jensen 

Ejendomscenteret 

  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2396 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. 

komp: Folkeoplysningsudvalget 
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14. Eventuelt  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. februar 2014 

Udvalget drøftede foreningernes deltagelse i Pulsskolen. 

  

 Brian Kjær undersøger sagen og vil på næstkommende møde give en 
orientering om dette.   

  

  

  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2396 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. 

komp: Folkeoplysningsudvalget 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Bent H. Pedersen 
   

      

Mogens Brag  
   

      

Børge Jensen 
   

 

      

Henrik Carlsen 
   

      

Steen Jensen 
   

      

Brian Kjær 
   

 

      

Karina Gajhede 
   

      

Else Schaltz 
   

 

 
 


