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1.

Beslutning om fordeling af anlægsmidler 2014

Sagsfremstilling
I forbindelse med den årlige ansøgningsrunde om tilskud fra anlægspuljen,
besluttede Folkeoplysningsudvalget på mødet den 28. august at nedsætte en
underudvalgsgruppe bestående Steen Jensen, Børge Jensen, Karina Gajhede og

Åben sag
Sagsnr: 14/3893
Forvaltning: BKF
Sbh: lbso
Besl.
komp: Folkeoplysningsudvalget

Henrik Carlsen samt repræsentant fra Center fra Kultur og Fritid.
Underudvalget har på møde den 06. november 2014 gennemgået ansøgningerne
og blev enige om vedlagte forslag til fordeling af anlægsmidler 2014.
På baggrund af indkomne ansøgninger om anlægstilskud og
underarbejdsgruppens anbefalinger beslutter Folkeoplysningsudvalget sig for
hvilke projekter, der skal støttes indenfor udvalgets afsatte beløbsrammer.
I 2014 er den samlede afsatte ramme på 1,1 mio. kr.
Tilskud fra anlægspuljen ydes til forandringer og nyetableringer af klub- eller
foreningsfaciliteter samt til energibesparende foranstaltninger i klub- eller
foreningsregi. Retningslinjer for anlægspuljen er vedlagt.
Anlægsmidlerne vil blive uddelt således: De første 25 % til projektstart og de
resterende 75 % ved projektets afslutning. Foreningen har til ultimo 2016, til at
gennemføre projektet, hvis ikke dette er sket, skal foreningen tilbagebetale de 25 %
til Folkeoplysningsudvalget.
(Underarbejdsgruppens bilag vil blive lagt ved referatet efter mødet d. 20.
november.)

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
godkender underudvalgs forslag til fordeling af anlægsmidler 2014.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014
Folkeoplysningsudvalget godkender underudvalget forslag til fordeling af
anlægsmidler i 2014.

Bilag
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Oversigt over ansøgere til anlægspuljen 2014 - - (dok.nr.201717/14)
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2.

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

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

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
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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.

Supplerende sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 24. april 2014 at tildele
Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) 50.000 kr. i 2014 til projektet FIT DEAL.
Af Folkeudvalgets beslutning fremgår det endvidere, at sagen ønskes genoptaget
på møde i november, hvor udvalget ønsker en evaluering af projektet med henblik
på at afklare om projektet skal støttes i 2015.
FIT DEAL er ikke er iværksat endnu, men jf. statuspapir forventes at gå i gang til 1.
januar 2015
FUF har fremsendt skriftlig evaluering af projektet, som fremgår af bilag til sagen.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
1.

Tager status af projekt FIT DEAL til efterretning

2.

Beslutter om udvalget ønsker at støtte projektet i 2015

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014
Folkeoplysningsudvalget tager status af projektet til efterretning.

Folkeoplysningsudvalget - Referat - 20. november 2014

Side 7 af 27

Folkeoplysningsudvalget beslutter at støtte Fit Deal med 108.000 kr. i 2014 og
2.000 kr. 2015.

Bilag
Ansøgning om FitDeal - Projekt Fit Deal_ansøgning.docx (dok.nr.65709/14)
FIT DEAL Evaluering 2014 (dok.nr.191199/14)
Budget FitDeal v.3.0. (dok.nr.191202/14)
Fit Deal foreningsfolder (dok.nr.191200/14)
FitDeal - Kort status (dok.nr.197687/14)
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3.

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 behandlede på møde den 28. august 2014 sag vedr.
opfølgning på tilsagn om EU-støtte til ombygning og renovering af fritidsfaciliteter i
landdistrikterne.
Udvalget besluttede, at afsætte midlerne i 2014 under forudsætning af, at de
fastfrostende midler fra 2013 på kr. 500.000 blev frigivet og valgte i den forbindelse
at fremsende et brev med anmodningen til Økonomiudvalget.
Det er imidlertid lykkedes at fremskaffe de fornødne midler på 500.000 kr. via ikkeanvendte anlægsmidler på den samlede kommunale ramme og det skal nu
afklares, om Folkeoplysningsudvalget ønsker at igangsætte projektet.
I den forbindelse er det afgørende, at Folkeoplysningsudvalget forholder sig til
projektindholdet og beslutter, om de 5 beskrevne projekter i sagsfremstillingen skal
fastholdes, eller om udvalget ønsker en anden prioritering.
Sæby Fritidscenter, FFI og Østervrå Idræts- og Kulturcenter har alle givet positive
tilsagn om gennemførelse af projekterne.
Ang. Bannerslund hallen så er Ejendomscenteret ved at kvalificere tilbuddene. Ang.
Værestedet i Lyngsaa så har de gennemført projektet i ansøgningsperioden og har
selv betalt for energirenoveringen. CKF afventer svar fra NaturErhvervstyrelsen om
der kan gives dispensation for reglen om at alle faktura skal udstedets til
tilsagnsholder.
Det fremgår af tilsagnsskrivelsen at projektperioden er frem til 1. juli. 2015. Det er
kun at få tilskud til godkendte projektudgifter, som er afholdt og betalt i
projektperioden.
Anmodning om udbetaling og afsluttende projektrapport skal være modtaget i
naturerhvervsstyrelsen senest den 1.juli 2015 på grund af programperiodens ophør
31. Dec. 2015. CKF har efterspurgt NaturErhvervstyrelsen, om der kan gives
dispensation såfremt, et af projekterne ikke kan færdiggøres inden projektperioden
udløber.
Alle faktura vedrørende projektet skal være udstedt til tilsagnsholder (ufbo)
Det fremgår af tilsagnsskrivelsen at projektperioden er frem til 1. juli. 2015. Det er
kun muligt at få tilskud til godkendte projektudgifter, som er afholdt og betalt i
projektperioden.
Anmodning om udbetaling og afsluttende projektrapport skal være modtaget i
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naturerhvervsstyrelsen senest den 1.juli 2015 på grund af programperiodens ophør
31. Dec. 2015. CKF har efterspurgt NaturErhvervstyrelsen, om der kan gives
dispensation såfremt, et af projekterne ikke kan færdiggøres inden projektperioden
udløber.
Alle faktura vedrørende projektet skal være udstedt til tilsagnsholder (ufbo)
Svar fra Ejendomscenteret og NaturErhvervstyrelsen forventes at foreligge ved
behandling af sagen.
Det bemærkes, at det er muligt at søge om ændringer før projektperiodens udløb,
man at man ikke må igangsætte ændringer før de er godkendt af
Naturerhvervsstyrelsen. Ændringer i projektet, ift. Ex ændring af projektperiode,
ændringer i budgettet eller andet, skal der ansøges skriftligt til den lokale
aktionsgruppe (LAG)
Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet.
Ved ændringer under 10 % er det ikke nødvendigt at ansøge.

Indstilling
Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget beslutter
·

Om projektet ”ombygning og etablering af fritidsfaciliteter som kraftcenter for
sammenhold i landdistrikterne” skal i gangsættes og derved afsætter 500.000 kr. af
udvalgets anlægspulje i 2014.

·

Om de i sagsfremstillingen beskrevne projekter kan godkendes, som de
foreligger

Supplerende sagsfremstilling
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Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014
Folkeoplysningsudvalget beslutter at igangsætter projektet.
Folkeoplysningsudvalget iværksætter projekterne under de forudsætninger, at
projekterne kan gennemføres før 30.6.2015 og at rationalet på de energimæssige
besparelser tilbageføres til det kommunale budget.

Bilag
Bilag til Grønvækst (dok.nr.192808/14)
Ansøgning inkl. bilag til NaturErhvervsstyrelsen - energioptimering og energirenovering af
foreningsfaciliteter (dok.nr.149111/14)
Mail ang. projekter / Grønvækst (dok.nr.202231/14)
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4.

Ansøgning vedr. godkendelse af kunststofbane -

Boldklubben Bangsbo Freja
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 14/20948
Forvaltning: BKF
Sbh: lbso
Besl. komp: FOU

Boldklubben Bangsbo Freja har fremsendt ansøgning vedrørende ny
helårsudendørs-aktivitetsbane.
Bangsbo Freja ønsker at få afklaret om foreninger der lejer sig ind på banen, kan
modtage lokaletilskud dertil og om de selv som ejer af anlægget selv kan medtage
deres driftsudgifter med ind under ansøgning om lokale tilskud.
Banen er etableret med hensigt på, at kunne tilbyde helårs træning for kommunale
foreninger og andre private brugere.
Projektet er behandlet og godkendt af Frederikshavn Byråd den. 27. november
2013. Bilag 2.
Boldklubben Bangsbo Freja oplyser at, ved udlejning til foreningslivet og private
brugere vil prisen være 700 kr. eskl.moms.
Udlejningsudgifterne fordeler sig på:
Bane:
Lys:
Omklædning:

500 kr. pr. time eskl. moms
100 kr. pr. time eskl. moms
100 kr. pr. time eskl. moms

I ansøgningen fra boldklubben ansøges der endvidere om godkendelse af
lokaletilskud til Boldklubben Bangsbo Freja.
De årlige driftsudgifter er fordelt på renteudgifter, vedligehold af banen samt
elforbrug. Bilag 1Center for Kultur- og Fritid kan oplyse at der ved godkendelse af projektet i
Frederikshavn Byråd er skrevet til Boldklubben Bangsbo Freja at, alle
vedligeholdelsesforpligtigelser der måtte være eller komme i forbindelse med
anlægget, skal afholdes af Boldklubben, herunder snerydning.
Boldklubben Bangsbo Freja oplyser at de årlige lejeindtægter på anlægget er
estimeret til 20.000 kr. eskl./moms.
Det er muligt for udvalget at give tilskud til Bangsbo Freja driftsudgifter med en
maksimumudgift årligt.
I Frederikshavn Kommune er der i dag én kunststofbane til rådighed for de godt 21
aktive fodboldklubber. 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.
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Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at folkeoplysningsudvalget
beslutter:
-

Om anlægget kan godkendes som tilskuds berettiget under
frederikshavnordningen

-

Om Bangsbo Freja kan medtage driftsudgifter i beregning af deres
lokaletilskud til selve anlægget.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014
Sagen genoptages på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 27/1-2015.
Udvalget ønsker at gennemføre et tema møde om emnet i januar.

Bilag
Bangsbo Freja Ansøgning om godkendelse af kunststofbane (dok.nr.191620/14)
Ansøgning fra Boldklubben Bangsbo Freja om et rente- og afdragsfrit lån (dok.nr.180802/13)
Brev vedr. Bevilling af rente og afdragsfrit lån til Boldklubben Bangsbo Freja (dok.nr.180383/13)
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5.

Drøftelse af BDO rapport

Sagsfremstilling
Den 26. januar 2012, besluttede det daværende folkeoplysningsudvalg at
gennemføre en 2-årig proces, hvor alle støtteberettigede foreningers støtteforhold
blev gennemgået, herunder sammenhængen mellem de indsendte ansøgninger og

Åben sag
Sagsnr: 12/474
Forvaltning: BKF
Sbh: lbso
Besl. komp: FOU

den udbetalte støtte i henhold til Frederikshavner Ordningen.
Frederikshavn Kommune, Center for Kultur og Fritid og Folkeoplysningsudvalget
indgik i den forbindelse aftale med det Statsautoriseret revisionsaktieselskab, BDO.
Der ønskes en drøftelse af hvilke tiltag, der skal iværksættes på baggrund af
rapportens konklusioner og anbefalinger.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
beslutter hvilke tiltag, der skal iværksættes på baggrund af rapportens konklusioner
og anbefalinger

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014
Folkeoplysningsudvalget beslutter at man ønsker at gennemføre 5 % årlige
stikprøvekontroller af foreningerne.
Der sættes fokus på skiftende foreningsområder/foreningstyper de enkle år.

Bilag
BDO Rapport uden foreningsbilag 2012-2013-2014 (dok.nr.190938/14)
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6.

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.

Supplerende sagsfremstilling

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

Supplerende sagsfremstilling
Ifølge aftale med Formand Steen Jensen genoptages sagen på bagrund af
henvendelser fra Christian Bang og Else Schaltz.
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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 20. november 2014
Folkeoplysningsudvalget vælger at fastholde beslutningen.
Udvalget opfordrer til at administrationen til at gå i dialog med SEIF om at finde en
placering til aktiviteten

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

Folkeoplysningsudvalget - Referat - 20. november 2014

Side 17 af 27

7.

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.

Supplerende sagsfremstilling
Ifølge aftale med Formand Steen Jensen genoptages sagen på bagrund af
henvendelse fra Christian Bang.
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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 20. november 2014
Folkeoplysningsudvalget godkender aktiviteten.
Strandby-Elling-Nielstrup IF gøres opmærksom på at skolen har fortrinsret til hallen
indtil kl. 16:00.

Bilag
Idræt for sjov (dok.nr.178442/14)
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8.

Ansøgning om åbning af hal til landholdssamling i Floorball

3-4. januar 2015
Sagsfremstilling
Thorkild Kristoffersen – Landsholdstræner for Floorball i Danmark har anmodet
Center for Kultur og Fritid om at benytte Abildgårdhallen i forbindelse til samling og

Åben sag
Sagsnr: 14/21483
Forvaltning: BKF
Sbh: lbso
Besl.
komp: Folkeoplysningsudvalget

træning den 3- og 4. januar 2015.
Center for Kultur- og Fritid har drøftet dette med Ejendomscenteret og det er muligt
for at stille bemanding til rådighed i denne periode.
Abildgårdhallen skal åbnes fra lørdag d. 3/1-15 fra kl. 08:00 – 23:00
Abildgårdhallen skal åbnes fra søndag d. 4/1-15 fra kl. 09:00 – 16:30
El, vand og varme:

= ca.145 kr.

Vagt / Indgang:
slås fra)

= De kan åbne selv (alarmen

Let rengøring:

= 1 time a 225 kr.

Rødklynge skal åbnes fra lørdag d. 3/1-15 fra kl. 08:00 – 23:00
Rødklynge skal åbnes fra søndag d. 4/1-15 fra kl. 08:00 – 16:30

Floorball i Danmark afholder selv gebyrpris for halleje på: 25pers*15kr. = 375 kr.
Let rengøring:

= 2 time a

Samlet pris ca.

= 225 kr.
=1.200kr.

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

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014
Folkeoplysningsudvalget godkender ansøgningen.
Floorball i Danmark afholder selv hele udgiften ved halåbningen.
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9.

Folkeoplysningsudvalgets mødekalender 2015

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

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

i, at der afholder Folkeoplysningsudvalgsmøde ca. hver 2. måned.







29. januar kl. 16.30
26. marts kl. 16.30
28. maj kl. 16.30
27. august kl. 16.30
24. september kl. 16.30
26. november kl. 16.30

Møderne afholdes på Frederikshavn Rådhus.
Folkeoplysningsudvalget bedes vurdere om ovenstående mødekalender skal
justeres.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets
mødeplan for 2015 fastlægges.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014
Folkeoplysningsudvalget beder om et nyt forslag fra Center for Kultur og Fritid som
fremsendes til udvalget på mail.
Udvalget ønsker 8 møder og afholdelse af et af møderne på Is Center Nord.
Folkeoplysningsudvalget første møde er 27/1-2015.kl. 15.00.
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10. Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget
2014
Sagsfremstilling
Mail fra Dansk Folkeoplysnings Samråd
Vil udvalget modtage mail fra dem?

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

SMIL-konferencen

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014
Folkeoplysningsudvalget vil modtage mail fra Dansk Folkeoplysnings Samråd.
Folkeoplysningsudvalgets mails må fremgå på nettet.
Der blev orienteret om SMIL-konferencen

Bilag
SMIL-konferencen (dok.nr.197417/14)
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11. Orientering fra Center for Kultur og Fritid 2014
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014
Intet.

Folkeoplysningsudvalget - Referat - 20. november 2014

Åben sag
Sagsnr: 14/2396
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komp: Folkeoplysningsudvalget
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12. Eventuelt
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014




Møde mellem Ejendomscenteret og Folkeoplysningsudvalget. Center for
Kultur og Fritid undersøger mulighederne, og orientere udvalget i januar.
Udkast til ny Frederikshavner ordning.
Orienteringsmøde ang. ny multihal.

Folkeoplysningsudvalget - Referat - 20. november 2014

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

Henrik Carlsen

Karina Gajhede

Mogens Brag

Steen Jensen

Else Schaltz

Børge Jensen

Brian Kjær
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