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Bilagsfortegnelse

Punkt nr.

Dok.nr.

Tilgang

Titel

1

147130/14

Åben

Henvendelse vedr. etablering af sportshal på Suderbovej i
Frederikshavn

1

147132/14

Åben

Henvendelse vedr. etablering af sportshal på Suderbovej i
Frederikshavn - plantegning

2

149111/14

Åben

Ansøgning inkl. bilag til NaturErhvervsstyrelsen energioptimering og energirenovering af foreningsfaciliteter

4

147831/14

Åben

FOU svar på henvendelse fra KFU - ekstraordinært møde den

Åben

13/8-14
Udviklingspulje 2014 reglsæt og ansøgningsskema

6

154237/14
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1.

Henvendelse vedr. etablering af sportshal på Suderbovej i

Frederikshavn
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 14/15754
Forvaltning: BKF
Sbh: evao
Besl. komp: FOU

Martin Høeg, Sportshallen.dk har fremsendt henvendelse vedrørende etablering af
sportshal på Suderbovej i Frederikshavn. Martin Høeg deltager på mødet til
fremlæggelse af projektet.
Sportshallen.dk ønsker at etablere følgende:







3 stk. fodboldbaner med målene 10,3 x 18 meter og kunstgræs som
underlag
1 stk. floorballbane med målene 13 x 19 meter og fast gulv som underlag
5 stk. toiletter + 2 stk. håndvaske for hallens brugere
Ét omklædningsrum til piger og ét til drenge, ca. 47 m² pr. stk.
Opholds- / madpakkerum til brug for klubber, skoler eller foreninger

Hallen etableres med hensigt at kunne tilbyde vintertræning for især de yngste
drenge og piger blandt kommunes fodboldklubber, og i den forbindelse har
Sportshallen.dk behov for at få afdækket på hvilke betingelser de kan tilbyde hallen
til disse klubber.
Når hallen benyttes af skoler, foreninger eller klubber – er der lukket af for offentlig
brug, således at alle faciliteter er til rådighed for de tilstedeværende elever /
medlemmer. Ca. 40 personer kan være aktive ad gangen, idet banerne er indrettet
til boldspil med 4 personer pr. hold + 1 udskifter.
I forhold til fodboldklubberne, så tiltænkes hallens anvendelse hovedsageligt de
yngre årgange. Sportshallen.dk skulle gerne medvirke til, at det bliver muligt at
holde disse fodboldinteresserede drenge og piger aktive hen over vinteren, dvs. i
tidsrummet fra oktober til april. Samtidig vil det være muligt at fokusere mere på
den tekniske træning.
Center for Kultur og Fritid oplyser at der i dag er én kunststofbane til rådighed for
de godt 21 aktive fodboldklubber i Frederikshavn Kommunen. Der fordeles tider en
gang årligt, hvor klubberne indsender ønsker og efterfølgende fordeles tiderne i en
nedsat arbejdsgruppe. Der har i de seneste år været gået på kompromis med
fordelingskriterierne således at alle har fået ca. 50 % af de tider de er berettigede
til.

Indstilling
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Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at folkeoplysningsudvalget
beslutter om hallen skal være mulig at leje og modtage lokaletilskud hertil.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28. august 2014
Martin Høeg deltog på mødet.
Folkeoplysningsudvalget besluttede at lokalerne på Suderbovej ikke er
tilskudsberettet.

Bilag
Henvendelse vedr. etablering af sportshal på Suderbovej i Frederikshavn (dok.nr.147130/14)
Henvendelse vedr. etablering af sportshal på Suderbovej i Frederikshavn plantegning (dok.nr.147132/14)
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2.

Opfølgning på tilsagn om EU-støtte til ombygning og

renovering af fritidsfaciliteter i landdistrikterne
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/1808
Forvaltning: BKF
Sbh: ufbo
Besl. komp: FOU

Folkeoplysningsudvalget drøftede på møde den 31. januar 2013 muligheden for at
søge ”Den særlige pulje til kommuner og regioner, nye arbejdspladser og attraktive
levevilkår i landdistrikterne”, der er en udviklingspulje under NaturErhvervstyrelsen.
Folkeoplysningsudvalget besluttede at støtte en projektansøgning på ”ombygning
og etablering af fritidsfaciliteter som kraftcenter for sammenhold i landdistrikterne”.
Den samlede projektsum lød på 2. mio. kr., hvoraf der indgik en 50 %
medfinansiering fra kommunen svarende til 500.000 kr. pr. år over en 2 årig
projektperiode.
Frederikshavn Kommune har nu efter længere sagsbehandling og korrigering af
projektansøgningen modtaget et tilsagnsbrev fra NaturErhvervstyrelsen, hvor det
fremgår, at der gives tilskud til projektet på 1. mio. kr. svarende til 50 % af de
tilskudsberettigede udgifter.
Tilskuddet består af 100 % midler fra EU gennem den Europæiske Landbrugsfond
for udvikling af Landdistrikterne.
Projektperioden begynder 7. maj 2013 og slutter 1. juli 2015. Det er kun muligt at få
tilskud til godkendte projektudgifter, som er afholdt og betalt i projektperioden.
Tilsagnet ydes under forudsætning af, at Frederikshavn Kommune (den specifikke
tilsagnshaver) opfylder en række særlige vilkår for udbetaling af tilskuddet, der er
gældende for tilskud til projekter, der hører under ordningen ”Attraktive levevilkår i
landdistrikterne”, samt en række generelle vilkår, som fremgår af bilaget.
Center for Kultur og Fritid bemærker i den forbindelse at gennemførelse af projektet
vil medfører at der skal bruges betydelige administrative ressourcer i Center for
Kultur og Fritid og at disse ressourcer ikke er finansieret med tilsagnsskrivelsen fra
NaturErhvervstyrelsen.
Da Center for Kultur og Fritid og Energibyen udarbejdede ansøgningen til
”ombygning og etablering af fritidsfaciliteter som kraftcenter for sammenhold i
landdistrikterne” primo 2013 var intentionen at søge midler der kunne understøtte
en udviklingsstrategi om at sammenlægge foreningshuse og fritidsfaciliteter og
herefter energioptimerer og renoverer dem.
Efter den fremsendte projektansøgning er Center for Kultur og Fritid blevet
præcenteret for krav fra LAG og NaturErhvervstyrelsen om at specificere, hvilke
konkrete energirenoveringsprojekter, som der ansøges om. Der har derfor været
behov for at gennemgribende ændring af ansøgningen fra en bred
lokalsamfundsrettet projektansøgning til en meget specifik målrettet
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projektansøgning på enkeltstående fritidsfaciliteter.
Dette har betydet at Center for Kultur og Fritid i samarbejde med
paraplyorganisationerne har været nødsaget til at kontakte 5 faciliteter (Sæby
Fritidscenter, FFI-klubhus, Østervrå Idræts- og kulturcenter, Bannerslund hallen,
Kulturhuset værestedet), som har ydret ønske om at foretage energirenovering af
deres bygninger.
Der har været en løbende dialog med de repræsentanter fra de 5 faciliteter og der
har været samarbejde om at fremskaffe tilbud på de energirenoveringsprojekter,
som har dannet grundlag for den videre projektansøgning og det efterfølgende
tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen.
I og med at der er fortaget væsentlige ændringer i ansøgningen er der behov for at
Folkeoplysningsudvalget får afklaret, om udvalget ønsker at fastholde de 5
beskrevne projekter eller om udvalget ønsker at prioritere anderledes.

Økonomiske konsekvenser
Folkeoplysningsudvalget har som nævnt indledningsvis besluttet at afsætte samlet
1.000.000 kr. fordelt henholdsvis med 500.000 kr. i 2013 og 500.000 kr. i 2014 til
medfinansiering af projektet.
Frederikshavn Byråd har besluttet ikke at overføre overskud fra 2013 på grund af
kommunens økonomiske situation, og det afsatte beløb i 2013 til ansøgningen på
500.000 kr. er dermed ikke blevet frigivet. Det forventes ikke byrådet beslutter at
overføre overskud fra 2013 til 2014.
Der er derfor behov for at få afklaret om Folkeoplysningsudvalget ønsker at
prioritere 500.000 kr. i henholdsvis 2014 og 2015, som medfinansiering til projektet.
Center for Kultur og Fritid og Økonomicenteret oplyser, at det samlede restbudget
for anlægspuljen i 2014 er på 517.910,36 inkl. momsandel.
Budget 2014

987.690

Manglende udbetaling anlæg 2013 (75 %)

353.580

Bevilliget tilskud til lokalesammenføring MTB

116.200

Restbudget 2014

517.910

Indstilling
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Direktøren med ansvar for Kultur- og fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
beslutter



Om der skal afsættes 500.000 kr. af anlægspuljen i 2014 og i 2015 til
medfinansiering af projektet ”ombygning og etablering af fritidsfaciliteter
som kraftcenter for sammenhold i landdistrikterne”
Om de i sagsfremstillingen beskrevne projekter kan godkendes som de
foreligger

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28. august 2014
Udvalget besluttede at afsætte midlerne i 2014 under forudsætning af at de
fastfrostende midler fra 2013 på kr. 500.000 frigives.
Udvalget vælger at fremsende et brev til økonomiudvalget.

Bilag
Ansøgning inkl. bilag til NaturErhvervsstyrelsen - energioptimering og energirenovering af
foreningsfaciliteter (dok.nr.149111/14)
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3.

Nedsættelse af arbejdsgruppe - fordeling af anlægsmidler

Sagsfremstilling
Tilskud fra anlægspuljen ydes til forandringer og nyetableringer af klub- eller
foreningsfaciliteter samt til energibesparende foranstaltninger i klub- eller
foreningsregi.

Åben sag
Sagsnr: 14/3893
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

På baggrund af indkomne ansøgninger om anlægstilskud vælger
Folkeoplysningsudvalget de projekter, der skal støttes indenfor udvalgets afsatte
beløbsrammer.

Restbudget 2014 inkl. momsandel: kr. 517.910

1. Puljen kan kun søges af foreninger der er godkendt som
tilskudsberettigede under folkeoplysningsloven & Frederikshavner
Ordningen
2. Ansøgningsfristen er 1. september
3. Der gives tilskud til nye anlæg og vedligeholdelsesarbejder som ikke kan
støttes igennem de ordinære tilskud under Frederikshavner Ordningen,
samt tilskud til sammenflytning af aktiviteter, herunder støtte til nedrivning
og reetablering:
a. Foreningen ansøger om tilladelse til at ”nedlægge” sin fysiske
adresse med henblik på at finde et nyt fælles sted sammen med
andre foreninger. Der søges om et konkret beløb til fysisk
”nedlæggelse”. Minimum 2 tilbud vedlægges.
b. Foreningen kan ved samme lejlighed anmode om lokaletilskud i
nye lokaler. Der kan yderligere ansøges om støtte til faciliteter i
forbindelse med flytningen
4. Der gives tilskud til energibesparende investeringer.
5. Der gives ikke tilskud til foreningsrekvisitter.
6. Ansøgningen skal sendes til Folkeoplysningsudvalget og indeholde:
a. Beskrivelse og formål med projektet
b. Beskrivelse af ejerforhold
c. Udspecificeret budget herunder egenbetaling og værdi af eget
arbejde
d. Seneste årsregnskab
e. Oplysninger om der er søgt andre steder til samme projekt.
7. Det bevilgede beløb skal være brugt senest 31. december i efterfølgende
kalenderår.
8. Foreningen fremsender på eget initiativ regnskab over projektet senest 8
uger efter afslutning af projektet.

Sidste år besluttede udvalget at ændre på kutymen omkring udbetaling fra
anlægspuljen, således at der blev udbetalt 25 % ved projektstart og efterfølgende
75 % ved projektgennemførslen.
Center for Kultur og Fritid foreslår, at den nedsatte arbejdsgruppe mødes torsdag
den 11. september 2014 kl. 15.00.
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Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at
Folkeoplysningsudvalget nedsætter arbejdsgruppe til fordeling af anlægsmidler
2014.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28. august 2014
Nedsat arbejdsgruppe:
Steen Jensen
Børge Jensen
Karina Gajhede
Henrik Carlsen
Mødet afholdes 11.september torsdag kl. 15:00-17:00 i lokale 0.23.
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4.

Henvendelse fra Kultur- og Fritidsudvalget vedr.

budgetlægning
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 14/430
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU/KFU

Budget 2015:
Jævnfør Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 11. juni vedrørende Budget
2015, er der påtænkt besparelser, der berører Folkeoplysningsudvalget i KFU 05
(rammebesparelse), KFU 08 (Halleje), KFU 09 (aftenskoler) og KFU 10
(Frederikshavnerordningen) på i alt 1.226.000 kr. Der er i de nævnte
budgetbeskrivelser givet anvisninger til, hvorledes besparelserne kan realiseres.
Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at give Folkeoplysningsudvalget mulighed for at
komme med forslag til alternative anvisninger af måder besparelsen kan realiseres
på. KFU understreger, at de alternative realiseringsforslag Folkeoplysningsudvalget
måtte producere er forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets endelige beslutning.
Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle eventuelle alternative realiseringsforslag
senest på mødet den 3. september.
Budget 2016:
På samme vis ønsker Kultur- og Fritidsudvalget at give Folkeoplysningsudvalget
mulighed for at komme med forslag til gennemførsel af yderligere besparelser i
overslagsårene. Der ønskes fremsendt forslag, der udgør et større beløb i
overslagsårene end i 2015 – jf. drøftelserne på budgetdialogmødet den 27. maj
mellem FOU og KFU.
Udarbejdelsen af yderligere besparelsesforslag for 2016 kan strække sig ind i
2015.
For at sikre, at der kan ske helårseffekt af besparelserne i 2016, varsles
Folkeoplysningsudvalget hermed om, at Frederikshavner Ordningen, sammen med
kutymen om et ”omstillingsår” ved ændringer i Frederikshavner Ordningen, må
forventes opsagt senest pr. 30.09.14.
Også her vil der være tale om, at Folkeoplysningsudvalget kan fremsende forslag til
Kultur- og Fritidsudvalgets endelige beslutning.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at folkeoplysningsudvalget
udarbejder svar på henvendelse fra Kultur- og Fritidsudvalget.
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Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13. august 2014
Folkeoplysningsudvalget har drøftet henvendelse fra Kultur- og Fritidsudvalget. På
baggrund af henvendelsen udarbejder udvalget svar, som forelægges på ordinært
møde den 28. august 2014 til godkendelse og videreformidling til Kultur- og
Fritidsudvalgets møde den 3. september 2014.
Fraværende: Karina Gajhede og Børge Jensen

Supplerende sagsfremstilling
Jævnfør Folkeoplysningsudvalgets beslutning på ekstraordinært møde den 13.
august 2013, forelægges svar på henvendelse fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at folkeoplysningsudvalget
godkender fremlagte svar til Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28. august 2014
Udvalget godkender fremlagte svar, med en forventning om dialog med Kultur -og
Fritidsudvalget om budget i overslagsårende.

Bilag
FOU svar på henvendelse fra KFU - ekstraordinært møde den 13/8-14 (dok.nr.147831/14)
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5.

Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget

2014
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28. august 2014

Åben sag
Sagsnr: 14/2394
Forvaltning: BKF
Sbh: lbso
Besl. komp: FOU

Intet
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6.

Orientering fra Center for Kultur og Fritid 2014

Sagsfremstilling
-

Orientering om udviklingspuljen

Åben sag
Sagsnr: 14/2396
Forvaltning: BKF
Sbh: lbso
Besl. komp: FOU

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28. august 2014
Center for Kultur og Fritid orienterede om udviklingspuljen. Nyt regelsæt og
ansøgningsskema uddelt til udvalget.

Bilag
Udviklingspulje 2014 reglsæt og ansøgningsskema (dok.nr.154237/14)
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7.

Eventuelt

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28. august 2014
Drøftelse omkring kursustilskud.
2012: 712.759,00 kr.
2013: 607.668,00 kr.
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Sagsnr: 14/2396
Forvaltning: BKF
Sbh: lbso
Besl. komp: FOU
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Bent H. Pedersen

Henrik Carlsen

Karina Gajhede

Mogens Brag

Steen Jensen

Else Schaltz

Børge Jensen

Brian Kjær
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