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Bilagsfortegnelse

Punkt nr.

Dok.nr.

Tilgang

Titel

1
2

167989/14
166328/14

Åben
Åben

Ansøgning initiativpulje - Boldklubben Bangsbo Freja
Sportsrideklubben Lerbæk - Henvendelse vedr. tilbagebetaling
af tilskud fra anlægspuljen til opstilling af husstands-vindmølle
(januar 2015)

3

172927/14

Åben

Strandby-Elling-Nielstrup IF - Ansøgning om oprettelse af ny
aktivitet

4

178442/14

Åben

Idræt for sjov

5
5

183345/14
167713/14

Åben
Åben

Brev omk. konsekvenser hvis kampen flyttes.
Oversigt over floorball kampe i uge 8. - Blackhawks

6

62284/14

Åben

Skagen Stadion vedtægter - udpege en repræsentant til
skagen stadions bestyrelse jf. Vedtægterne.

7

167933/14

Åben

Brev til borgmesteren fra kulturministeren Folkeoplsyningsloven og støtte til religiøse foreninger.pdf

Folkeoplysningsudvalget - Referat - 30. oktober 2014

Side 3 af 17

1.

Initiativpulje - Ansøgning fra Boldklubben Bangsbo Freja

Sagsfremstilling
Foreningen Boldklubben Bangsbo Freja ansøger Folkeoplysningsudvalgets
initiativpulje om støtte til at etablering af et adgangssystem i samarbejde med
WinKas.

Åben sag
Sagsnr: 14/3902
Forvaltning: VKF
Sbh: lbso
Besl. komp: FOU

Bookningssystemet henvender sig til foreninger som i fremtiden til benytter sig af
kunststofbanen.
Foreningen Boldklubben Bangsbo Freja søger udvalget om 25.000 kr. i støtte fra
Initiativpuljen til de forventede udgifter til ny hjemmeside, låsesystem og betaling
system.
Foreningen er godkendt som folkeoplysende forening.
Initiativpuljen: Restbudget: 133.182 kr.
Der henvises til regelsættet for initiativpulje som blev udleveret til udvalget på
mødet i januar.
Center for Kultur og Fritid gør opmærksom på at Initiativpuljen nu hedder
Udviklingspuljen men denne ansøgningen bliver behandlet efter aftale med
Formand Steen Jensen.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
drøfter henvendelsen og beslutter om ansøgningen skal imødekommes.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2014
Folkeoplysningsudvalget imødekommer ansøgningen fra Boldklubben Bangsbo
Freja på 25.000kr.

Bilag
Ansøgning initiativpulje - Boldklubben Bangsbo Freja (dok.nr.167989/14)
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2.

Sportsrideklubben Lerbæk - Henvendelse vedr.

tilbagebetaling af tilskud fra anlægspuljen
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 14/17899
Forvaltning: BKF
Sbh: tasv
Besl. komp: FOU

Sportsrideklubben Lerbæk fremsender anmodning om mulighed for tilbagebetaling
af modtaget anlægstilskud ved energiforbedrende foranstaltninger.
Klubben modtog i 2011, 100.000 kr. til opførsel af en hustandsvindmølle. Center for
Kultur og Fritid har haft kontakt med klubben, da der ikke var fremsendt rettidig
dokumentation for modtaget tilskud. Der er efterfølgende kommet ny bestyrelse i
klubben, som oplyser, at de ikke har kendskab til det bevilliget beløb og dermed
ikke kender de nærmere omstændigheder omkring dette tilskud og anvendelsen af
disse men nuværende bestyrelse anerkender kravet om tilbagebetaling af
tilskuddet.
Sportsrideklubben har lavet og er i gang med flere energibesparende tiltag og
oplyser at der i år er brugt omkring 40.000 kr. på blandt andet lyssensorer og
autosluk. Klubben ønsker at foretage yderligere tiltag og foreslår at en alternativ
måde at tilbagebetale de 100.000 kr. er ved at dokumentere færdiggørelse af
yderligere energibesparende tiltag.
Center for Kultur og Fritid oplyser, at der på normal vis vil blive indgået en
afdragsordning med klubben, såfremt udvalget ikke ønsker at imødekomme
klubbens forslag.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
tager stilling til om Sportsrideklubben på normalvis skal afdrage de 100.000 kr. eller
om klubbens forslag om tilbagebetaling ved udførsel af energibesparende tiltag kan
imødekommes.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2014
Folkeoplysningsudvalget besluttede at Sportsrideklubben Lerbæk skal tilbage
betale de 100.000kr.
Center for Kultur og Fritid laver en afdragsordningen med Sportsrideklubben
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Lerbæk om at tilbage betale anlægsmidler på 100.000kr.

Bilag
Sportsrideklubben Lerbæk - Henvendelse vedr. tilbagebetaling af tilskud fra anlægspuljen til opstilling af
husstands-vindmølle (januar 2015) (dok.nr.166328/14)
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3.

Strandby-Elling-Nielstrup IF - Ansøgning om oprettelse af

ny aktivitet
Sagsfremstilling
Strandby-Elling-Nielstrup IF fremsender ansøgning om godkendelse af oprettelse
af SEIF Crossfitness som ny aktivitet tilknyttet til SEIF Håndbold.

Åben sag
Sagsnr: 14/18573
Forvaltning: BKF
Sbh: lbso
Besl.
komp: Folkeoplysningsudvalget

Klubben ønsker at tilbyde Crossfitness medlemmer i for Strandby-Elling-Nielstrup
IF
SEIF Crossfitness har eksisteret som prøveordning siden d. 1. april 2014.
SEIF Crossfitness har indgået en aftale med ARK-Holdnings lagerhal på
Ravnmarken 6, 9970 Strandby.
Aktiviteten kører på prøve ca. 10 timer pr. ugen men foreningen forventer at dette
forøges til ca. 23 timer pr. uge i 52 uger.
Medlemstal er p.t på 90, herunder er 45 under 25 år.
I henhold til Frederikshavner Ordningen kan Folkeoplysningsudvalget efter konkret
ansøgning yde lokaletilskud til lejet lokale, som foreningen ikke tidligere har
modtaget lokaletilskud til. Strandby-Elling-Nielstrup IF ansøger på baggrund af
dette om godkendelse til, at medtage forøget aktivitetstimer og lokaleleje, svarende
til 37.500 kr. ved fuld refusion.
SEIF oplyser at huslejen er gratis det første år (2014) - og derefter er huslejen 25
% af kontingentindtægten - dog max. kr. 50.000kr.
Center for Kultur og Fritid har gennemgået klubbens vedtægter og finder dem i
overensstemmelse med Frederikshavner Ordningen og Folkeoplysningsloven.
Der findes på nuværende tidspunkt ikke et egnet kommunalt lokale som kan stilles
rådighed i nærområdet, Center for Kultur og Fritid har tjekket bookningssystemet
om der muligvis næste år vil blive plads i et egnet kommunale lokale, men ud fra
tidligere år vil alt i fremtiden også blive lejet ud.
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Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
drøfter ansøgning fra Strandby-Elling-Nielstrup IF.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2014
Folkeoplysningsudvalget godkender ansøgningen fra SEIF om ny aktivitet.
Folkeoplysningsudvalget giver afslag på ansøgningen om privat lejemål.

Bilag
Strandby-Elling-Nielstrup IF - Ansøgning om oprettelse af ny aktivitet (dok.nr.172927/14)
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4.

Strandby-Elling-Nielstrup IF - Ansøgning om oprettelse af

ny aktivitet
Sagsfremstilling
Strandby-Elling-Nielstrup IF fremsender ansøgning om godkendelse af oprettelse
af ”Idræt for sjov” som ny aktivitet tilknyttet til SEIF Håndbold.

Åben sag
Sagsnr: 14/19168
Forvaltning: BKF
Sbh: lbso
Besl.
komp: Folkeoplysningsudvalget

Klubben ønsker at tilbyde ”Idræt for sjov” til alle.
SEIF ”Idræt for sjov” aktiviteter vil forgå i Bannerslundhallen.
Klubben forventer at aktiviteten vil forgå ca. 12,5 timer pr. ugen i 48 uger om året.
Det forventes at der tages 12 personer ind fra start. Der er pt. ingen medlemmer.
Center for Kultur og Fritid har gennemgået klubbens vedtægter og finder dem i
overensstemmelse med Frederikshavner Ordningen og Folkeoplysningsloven.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
drøfter ansøgning fra Strandby-Elling-Nielstrup IF.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2014
Folkeoplysningsudvalget giver afslag på ansøgningen fra SEIF om ny aktivitet.

Bilag
Idræt for sjov (dok.nr.178442/14)
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5.

Anmodning om halåbning ifb. med floorball kampe i uge 8.

Sagsfremstilling
Floorball klubben Blackhawks har anmodet Center for Kultur og Fritid om at få lov
til at benytte Abildgårdhallen i forbindelse med afvikling af 2 kampe i uge 8,
vinterferien.

Åben sag
Sagsnr: 14/18089
Forvaltning: BKF
Sbh: lbso
Besl.
komp: Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur- og Fritid har tidligere afvist den anmodning da,
folkeoplysningsvalget i samarbejde med ejendomscenteret tidligere har besluttet at
der ikke er muligt at dyrke foreningsaktiviteter i skolens ferieperioder da der ikke er
tilstrækkelig bemanding på skolerne.
Blackhawks har derfor sendt den anmodning om at få åbnet Abildgårdhallen, da de
ikke har mulighed for at placere kampene andre steder eller flytte kampene til
andre datoer.
Abildgårdhallen skal åbnes fra lørdag d. 21/2-15 fra kl. 12:30 – 17:00
El, vand og varme:
Vagt / Indgang:

= ca.145 kr.
= De kan åbne selv (alarmen

slås fra)
Let rengøring:

= 1 time a 225 kr.

Blackhawks afholder selv gebyrpris for halleje på:

= 390 kr.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
drøfter anmodning og beslutter om udvalget vil give en særtilladelse.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2014
Folkeoplysningsudvalget imødekommer ansøgningen fra Blackhawks om halåbning
i uge 8, Blackhawks skal dog selv afholde alle udgifter i forbindelse med
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halåbningen.
Bilag
Brev omk. konsekvenser hvis kampen flyttes. (dok.nr.183345/14)
Oversigt over floorball kampe i uge 8. - Blackhawks (dok.nr.167713/14)
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6.

Udpegning af repræsentant til Skagen stadions bestyrelse

Sagsfremstilling
I vedtægterne for Skagen Stadion fremgår der skal udpeges en repræsentant til
Skagen stations bestyrelse.

Åben sag
Sagsnr:
Forvaltning: CKF
Sbh: ufbo
Besl.
komp: Folkeoplysningsudvalget

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
vælger 1 repræsentant til at indtræde i bestyrelsen for Skagen stadion.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2014
Folkeoplysningsudvalget udpejede Else Schaltz som repræsentant i Skagen
stadions bestyrelse.
Bilag
Skagen Stadion vedtægter - udpege en repræsentant til skagen stadions bestyrelse jf.
Vedtægterne. (dok.nr.62284/14)
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7.

Orientering fra Center for Kultur og Fritid 2014

Sagsfremstilling
1.

Henvendelse fra Kulturministeriet

- Brev om godkendelse af religiøst funderede foreninger for børn og unge
under FOU regi.
2.

Dorthe Sevelsted Iversen orienterer om frigivet anlægsmidler.

3.

Udvalget skal aftale hvor FOUs julefrokost/møde skal afholdes d.

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

20/11 - 2014.
Forslag til lokation:
·

Sæby Svømmebad

4. Ny forening - Skøjte og Sport forening Nord
Medlemstal: 5 personer,
Aktivitet: Alm. skøjtning, handicap skøjtning.
5. Indkøb af nyt lokalebookingsystem
6. Arbejdsgruppen har modtaget materialet ang. Anlægspuljen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2014
Center for Kultur og Fritid orienterede om:
1.

Henvendelse fra Kulturministeriet
- Brev om godkendelse af religiøst funderede foreninger for børn
og unge under FOU regi.

2.

Dorthe Sevelsted Iversen orienterer om frigivet anlægsmidler.

3.

Udvalget skal aftale hvor FOUs julefrokost/møde skal afholdes d.
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20/11 - 2014.
Forslag til lokation:
-

Sæby Svømmebad

-

Skagen (Valgt)

4.

Ny forening - Skøjte og Sport forening Nord
Medlemstal: 5 personer,
Aktivitet: Alm. skøjtning, handicap skøjtning.

5.
6.

Indkøb af nyt lokalebookingsystem (Winkas)
Arbejdsgruppen har modtaget materialet ang. Anlægspuljen.
- Møde i arbejdsgruppen d. 6. november kl. 15:00 – 17:00

7. Dorthe Sevelsted Iversen orienterer om møde i Maskinhallen d. 17.
november kl. 19:00 (DUKS)
Bilag
Brev til borgmesteren fra kulturministeren - Folkeoplsyningsloven og støtte til religiøse
foreninger.pdf (dok.nr.167933/14)
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8.

Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget

2014
Sagsfremstilling
Ingen

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

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2014
Ingen
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9.

Eventuelt

Sagsfremstilling

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

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2014
1. Brian Kjær informerede om ansættelse af en seniorkonsulent.
2. Foreningslivet i skagen har meldt sig til DM i Foreningsudvikling 2014-15.
3. Fremgangsmåde af svar fra Folkeoplysningsudvalget høringsvar til
Frivillighedspolitikken.
4. BDO-rapport sættes på næstkommende dagsorden.
5. Henrik Carlsen efterspurgte omk. Fritidsfacilitetsprojektet.
6. Folkeoplysningsudvalget vil gerne igen næste år mødes med Kultur- og
Fritidsudvalget til lignende drøftelser som tidligere.
7. Brev ang. opsigelse af Frederikshavner Ordningen.
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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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