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1. Firmaidræt Sæby - ansøgning om ekstrahusleje 

 

Sagsfremstilling 

Firmaidræt Sæby ansøger om godkendelse af en stigning i deres husleje på ca. 

90.000 kr.  

Firmaidræt Sæby oplever stigende interesse for deres aktiviteter, i den forbindelse 

har de pladsmæssige udfordringer, da deres foreningshuset er for småt og ikke 

længere tidssvarende. 

  

Firmaidræt Sæby har en aftale med Sæby Fritidscenter, som vil sørge for tilbygning 

til deres eksisterende lokaler. Tilbygningen bliver bygget på siden af eksisterende 

hus, dermed vil Firmaidræt Sæby få udvidelse af deres multisal og motionsrum.  

Samlet tilbygning bliver ca. på 100 m2, som vil svarer til en årlig stigning i huslejen 

på ca. 90.000 kr.  

  

Driftstilskuddet beregnet ud fra huslejen de har i dag:  

  

Aktivitetstilskud                         112.105 kr.  

Lokaletilskud                             238.030 kr.  

Træner- og instruktørtilskud      114.140 kr.  

Transporttilskud                                   0 kr. 

I alt                                            474.275 kr.  

  

Driftstilskuddet beregnet ud fra den husleje de vil få efter tilbygningen:  

  

Aktivitetstilskud                         112.105 kr.                                 

Lokaletilskud                             266.279 kr.  

Træner- og instruktørtilskud      114.140 kr.  

Transporttilskud                                   0 kr.  

I alt                                            502.524 kr.  

  

Differencen og dermed øget udgift for folkeoplysningsudvalgets ramme er 28.249 

kr.  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at 

folkeoplysningsudvalget godkender Firmaidræt Sæbys ansøgning om husleje 

stigning.  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/6119 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: repe 

 Besl. 

komp: Folkeoplysningsudvalget 
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Supplerende sagsfremstilling 

  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2014 

Folkeoplysningsudvalget godkender ansøgningen fra Firmaidræt Sæby om husleje 

stigning på 28.249 kr.  
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2. Skagen Idræts Klub - ansøgning om lokaletilskud 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Idræts Klub ansøger om lokaletilskud for benyttelse af Skagen Stadion for 

2014 og fremover.  

Skagen Idræts Klub har hidtil ikke betalt for leje af Skagen Stadion, da der tidligere 

var en driftsaftale mellem gamle Skagen Kommune og Skagen Stadion.  

Pga. Skagen Stadions besparelse har Skagen Stadion sendt en regning for 

benyttelse af lokaleleje til Skagen Idræts Klub. 

  

Skagen Idræts Klub skønner at forbruget på lokaler for 2013 har været på ca. 1000 

timer, hvilket udgør en lokaleudgift på 122.550 kr.  

Skagen Idræts Klub ansøger på lige fod med andre folkeoplysende godkendte 

foreninger på baggrund af sidste års regnskab.   

 

Driftstilskuddet beregnet for 2014 uden lokaleudgiften fra Skagen Stadion:  

  

Aktivitetstilskud                         115.243 kr.  

Lokaletilskud                               17.840 kr.  

Træner- og instruktørtilskud        79.082 kr.  

Transporttilskud                        200.727 kr.  

I alt                                            412.892 kr. 

  

Driftstilskud beregnet med lokaleudgiften for Skagen Stadion:  

  

Aktivitetstilskud                         115.243 kr.   

Lokaletilskud                             108.403 kr.  

Træner- og instruktørtilskud        79.082 kr.  

Transporttilskud                        200.727 kr.  

I alt                                            503.455 kr.    

  

Differencen og dermed øget udgift for folkeoplysningsudvalget ramme er 90.563 kr.  

  

Ved sammenligning med klubber med eget hus, ser prisniveauet for leje af lokaler 

fornuftigt ud.  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at 

folkeoplysningsudvalget godkender Skagen Idræts Klub ansøgning om lokaleleje.  

  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2014 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/6027 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: repe 

 Besl. 

komp: Folkeoplysningsudvalget 
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Folkeoplysningsudvalget godkender ansøgningen fra Skagen Idræt Klub om 

lokaletilskud på 90.563 kr.  

  

  

(Karina Gajhede forlod mødet under behandling af dette punkt) 
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3. Oprettelse af udviklingspulje til folkeoplysningsområdet 

 

Sagsfremstilling 

 

Med baggrund i Folkeoplysningsloven fra 2011 samt Frederikshavn Kommunes 

Folkeoplysningspolitik 2013-2016, skal der oprettes en udviklingspulje til 

folkeoplysningsområdet. 

  

Af Folkeoplysningspolitikken 2013 fremgår det, at der oprettes en udviklingspulje, 

der skal have fokus på at støtte udviklende projekter og initiativer. 

  

I politikken står der: 

Frederikshavn Kommune ønsker at prioritere tre spor for det folkeoplysende 

område, der skal understøtte politikkens målsætninger og føre videre til konkrete 

handlinger:  

  

1. Anerkende det folkeoplysende område  

2. Skabe endnu større grad af inklusion af nye målgrupper  

3. Oprette en udviklingspulje 

  

Frederikshavn Kommune har for nuværende en Initiativ og udviklingspulje, 

hvorfra der kan søges støtte til nye initiativer med folkeoplysende formål, 

udviklingsprojekter, enkeltstående projekter, amatørkulturelle aktiviteter, 

folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud, 

samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål og virksomhed af 

tværgående karakter. Initiativ- og udviklingspuljen er på 137.000 kr, og 

administreres af Folkeoplysningsudvalget. 

  

Med baggrund i at folkeoplysningslovens fokus på udviklingsarbejde indenfor 

lovens område (Kap. 3, § 6 pkt. 3), samt forventning om, at 

Folkeoplysningspolitikkens handlespor sammen med ændringer i 

Frederikshavnerordningen vil sætte fokus på udviklingsaktiviteter foreslås det at 

ændre Initiativ- og udviklingspuljen til en udviklingspulje som beskrevet i 

Folkeoplysningspolitikken: 

  

Ansøgninger med projekter til udviklingspuljen skal opfylde følgende formål:  

  

- Projektet skal forny det folkeoplysende område  

- Projektet skal rette sig imod nye målgrupper, nye organisationsformer eller ny 

viden 

- Der lægges vægt på projekter, der ansøges af en partnerkreds 

  

Det foreslås, at Udviklingspuljen administreres af Folkeoplysningsudvalget. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Initiativ- og udviklingspuljen er finansieret indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets 

   

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3107 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: doiv 

 Besl. 

komp: Folkeoplysningsudvalget 
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budgetramme. Der er ingen økonomiske konsekvenser ved at omdøbe puljen og 

ændre tildelingsvilkårene som beskrevet. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

tager orientering til efterretning.   

  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2014 

Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning.  

  

  

 

 
  



 
 

 

Folkeoplysningsudvalget - Dagsorden - 24. april 2014 Side 10 af 19 

 

4. Ansøgning fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd 

vedrørende Projekt FIT DEAL 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) har fremsendt en ansøgning til 

Folkeoplysningsudvalget om støtte på 70.000 kr. i 2014 og 90.000 kr. i 2015 til 

Projekt FIT DEAL. 

  

FUF ønsker i efteråret 2014 at etablere et FITDEAL tilbud til borgere i 

Frederikshavn Kommune. FUF oplyser at de vil arbejde for et samarbejde om 

projektet med Idræts Samvirket Frederikshavn (IS), Sundhedsudvalget og 

Folkeoplysningsudvalget i Frederikshavn Kommune om en fælles finansiering af 

projektet.  

  

Som noget nyt for FITDEAL konceptet har FUF i samarbejde med Viborg Idrætsråd 

introduceret at konceptet kan bruges på alle typer folkeoplysende foreninger, dvs. 

udover traditionelle idrætstilbud f.eks. introducere spejder og friluftsaktiviteter, 

hobbyaktiviteter, musik og teater samt idebetonet foreningsarbejde. 

  

FITDEAL er udviklet med støtte fra Danmarks Idræts Forbund DIF og tilbydes som 

koncept til alle landets kommuner. 

  

I ansøgningen fremføre FUF, at Frederikshavn Kommune vil kunne påvirke og 

videreudvikle konceptet ved at indgå i samarbejdet, ligesom der vil kunne drages 

fælles erfaringer og laves tværkommunale fritidsaktivitets sammenligninger. 

  

Målet med FITDEAL er at styrke det lokale foreningsliv og projektet skal efter 

senest 3 år være selvfinancierende med 1-2 ansatte. Konceptet øger brugen af 

etablerede fritidsfaciliteter og skærper interessen for foreningslivet i hele 

kommunen. Endvidere kan konceptet bruges af alle byer og landsbyer i 

Frederikshavn Kommune. 

  

Projektet skal drives på non-profit basis af deltagende paraplyorganisationer i 

Frederikshavn kommune. 

  

Af budgettet fremgår det at man ansøger FOU om 160.000 kr. over en toårig 

periode. Her ud over ansøges Sundhedsudvalget om 100.000 kr. over 2 år, mens 

FUF og IS hver skal stille 50.000 kr. over en toårig periode.  

  

Sundhedsudvalget har endnu ikke behandlet ansøgningen.  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

beslutter om udvalget ønsker, at støtte FIT DEAL med 70.000 kr. i 2014 og 90.000 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. 

komp: Folkeoplysningsudvalget 
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kr. i 2015. 

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2014 

Folkeoplysningsudvalget godkender delvis ansøgningen fra Frederikshavn 

Ungdoms Fællesråd vedr. Projekt FIT Deal med støtte på 50.000 kr. i 2014.  

  

Punktet genoptages på Folkeoplysningsudvalget mødet i november omkring støtte 

af projektet i 2015. 

Endvidere ønsker Folkeoplysningsudvalget en evaluering af projektet i november.  

  

  

 

Bilag 

Ansøgning om FitDeal - Projekt Fit Deal_ansøgning.docx (dok.nr.65709/14) 
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5. Høring om ny multihal i tilknytning til Nordstjerneskolen og 

Arena Nord 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2014 

Folkeoplysningsudvalget har taget høringen til efterretning.  

  

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. 

komp: Folkeoplysningsudvalget 
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6. 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 

  

  

  

  

  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2014 

Folkeoplysningsudvalget godkender mødekalenderen dog med ønske om at se 

faciliteterne på mødestederne.   
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7. Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget 

2014 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2014 

  

Intet. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2394 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. 

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

 

Sagsfremstilling 

-     Orientering om Bannerslund projektet 

-     Orientering om Ørnevejen skole / Aula 

-     Orientering om godkendt forening – Brøndum MG  

-     Orientering om godkendt forening – Sæby og omegns jagtforening   

  

-       Dialogmøde med Kultur –og Fritidsudvalget d. 14. maj. Kl. 16.00-17.00 i 

lokale 0.27. 

  

-       Brian Kjær orientere om Pulsskolen og foreningens deltagelse  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2014 

Folkeoplysningsudvalget har taget orientering til efterretning.  

  

Folkeoplysningsudvalget ønsker at få aktivtiet, økonomiskkonsekvens og antal 

medlemmer af vide omkring nye godkendte foreninger. 

  

Dialogmødet med Kultur – og Fritidsudvalget d. 14. maj. starter kl 16:00. 

Folkeoplysningsudvalget mødes kl. 15:00 for at drøfte sagen om Lyngså Boldklubs 

ansøgning og om den nedsatte arbejdsgruppes drøftelse omkring budget 2015.  

  

Arbejdsgruppe: 

Steen Jensen 

Henrik Carlsen 

Karina Gajhede 

Else Schaltz 

  

  

Brian Kjær orienter om Pulsskolen og foreningens deltagelse – udsættes til d. 19. 

juni. 2014. 

  

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2396 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. 

komp: Folkeoplysningsudvalget 
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Bilag 

Vedtægter for foreningen Brøndum M G. (dok.nr.44706/14) 

Brøndum M G godkendelsesbrev (dok.nr.44681/14) 

Vedtægter til Sæby og omegens Jagtforening  (dok.nr.62502/14) 

SvarBrev til Sæby og Omegns Jagtforening Godkendt  (dok.nr.63072/14) 
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9. Eventuelt 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2014 

 Drøftelse omkring link fra Frederikshavn Kommune hjemmeside til FUF og 
IS foreningslister.  

 Drøftelse omkring folkeoplysningsudvalget etik. Punktet tilføjes på 
udvalgets møde d. 19. juni. 

 Foreningsbrev fra WinKas og Frederikshavn Kommune blev udsendt i uge 
17.  

  

  

 

 
 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 
   

 

 
 


