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1. Orientering om status på drift af Kappelborg 

 

Sagsfremstilling  

Kulturhusleder Lars Ilum er inviteret til at orientere Kultur- og Fritidsudvalget om 

status på driften af Kappelborg. 

Lars Illum er inviteret til kl. 16.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 24. oktob er 2012 
Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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2. Sundhedspolitik 2013-2016 – Sundhed på tværs i p raksis  

 

Sagsfremstilling  

En betydelig del af rammerne for borgernes sundhed er et fælles kommunalt 

ansvar. Andelen af sunde borgere kontra syge og svage borgere er afgørende 

for, hvor stor forespørgsel/efterspørgsel der er i forhold til pleje, sygedagpenge, 

pensioner, medfinansiering af sundhedssektoren/kommunale sundhedsudgifter, 

genoptræning, rehabilitering, sundhedspleje mv.  

Vi har med andre ord et reelt incitament til, at vi tænker, koordinerer og 

samarbejder på tværs af de kommunale områder, for at sikre at vores borgere 

(for)bliver sunde og raske. Dette både for, at sikre borgerne bedst mulige 

livsvilkår, men også for at understøtte en mere bæredygtig kommunaløkonomi. 

Bibi Bording og Haukur Torsteinsson fra Center for Sundhed og Ældre vil holde 

et oplæg om, hvilken betydning det har, at vi sammentænker alle de indsatser 

som har betydning for borgernes sundhed, her eksemplificeret i den kommende 

Sundhedspolitik for Frederikshavn Kommune. Oplægget vil blive holdt med 

særlig fokus på det enkelte fagudvalgs område og redegøre for, hvorledes de 

respektive fagudvalg og centre kan arbejde med de kommende 

sundhedsdelplaner på hvert enkelt område.  

Bibi Bording og Haukur Torsteinsson er inviteret til kl. 16.30. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller, at 

fagudvalgene drøfter sagen. 

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 20 12 
Drøftet. 

  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Sagen drøftet. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
Drøftet 

  

Fraværende: ingen 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 23. oktober 2012  
For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. 

  

Sagen drøftet. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 24. oktob er 2012 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/5179 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bibp 

 Besl. 

komp: AMU/SOU/SUU/BUU/KFU/TU/PMU
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Drøftet 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen  

 

 
  



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 24. oktober 2012 Side 7 af 18 

 

3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2012 for Kultur-  og 

Fritidsudvalgets ressort 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicenteret har i samarbejde med centercheferne foretaget en 

budgetopfølgning pr. 31. august 2012 for Kultur- og Fritidsudvalgets ressort. Heri er 

budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) 

gennemregnet. 

  

Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen 

udarbejdet et skøn for årets økonomiske resultat. På det grundlag er der udarbejdet 

en redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en fuldstændig beskrivelse af 

udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er 

udsigt til væsentlige afvigelser, eller områder af stor betydning for kommunens 

samlede økonomi. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

forholder sig til budgetrevisionens konklusioner, med henblik på videreformidling til 

Økonomiudvalget og byrådet. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 24. oktob er 2012 
Udvalget tager budgetrevisionen til efterretning og videreformidler materialet til 

Økonomiudvalget og byrådet. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 
Bilag  

Budgetrevision pr. 31.08.12 KFU (dok.nr.99994/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11320 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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4. Godkendelse af vedtægter - Fonden Skagen Kultur-  og 

Fritidscenter 

 

Sagsfremstilling  

Som et led i processen for genopretning af den økonomiske situation i Skagen 

Kultur- og Fritidscenter (SKFC), er der udarbejdet ny driftsoverenskomt mellem 

Frederikshavn Kommune og SKFC. Driftsoverenskomsten blev godkendt af 

Økonomiudvalget den 3. oktober 2012. 

  

Med baggrund i den nu vedtagne driftsoverenskomst har SKFC sideløbende 

udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for SKFC.  

  

En tværgående kommunal arbejdsgruppe, forankret i Center for Kultur og Fritid har 

gennemgået SKFC’s forslag til vedtægter. Arbejdsgruppen har følgende 

bemærkninger til de fremsendte vedtægter: 

  

Vedr. § 3. stk. 2 – Stiftelse  

Arbejdsgruppen indstiller, at afsnit 2. ændres fra: ”Skagen Kultur- og Fritidscenter 

er en erhvervsdrivende fond, der er undtaget fra lov om erhvervsdrivende fonde 

efter erhvervsfondslovens § 1, stk.5, idet fonden er undergivet intensivt tilsyn og 

økonomisk kontrol af Frederikshavn Kommune”. 

til: ”Skagen Kultur- og Fritidscenter er en erhvervsdrivende fond, der er undtaget fra 

lov om erhvervsdrivende fonde efter erhvervsfondslovens § 1, stk.5. Fonden 

Skagen Kultur- og Fritidscenter er underlagt tilsyn af Frederikshavn Kommune”. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

overfor byrådet anbefaler forslag til vedtægter for Fonden Skagen Kultur- og 

Fritidscenter, justeret med administrationens forslag til ændring af § 3 stk. 2. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 24. oktob er 2012 
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor byrådet, at vedtægter for Skagen 

Kultur- og Fritidscenter, justeret med administrationens forslag til ændring af § 3 

stk. 2, godkendes. Dog således, at vedtægtens pkt. 4 Formål ændres således: 

  

”Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter har til formål at virke til gavn for idræts-, 

fritids- og kulturlivet i Frederikshavn Kommune. Formålet skal kan opnås ved at 

drive haller og aktiviteter i naturlig forbindelse hermed, herunder ved afholdelse af 

konferencer, lejrskoler, træningslejre, messer, musikarrangementer og andre 

kulturaktiviteter samt overnatningsvirksomhed. Formålet skal endvidere opnås ved 

at kultur- og fritidscenteret kan virke som klubhus for brugerforeningerne. 

  

Som en forudsætning for at opfylde dette formål, kan fonden producere og levere 

mad, samt drive beværterernæring med ret til udskænkning af stærke drikke.” 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/8421 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: KFU/BR 
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Bilag  

Vedtægter for Skagen Kulttur- og Fritidscenter (dok.nr.111000/12) 
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5. Byrådsmedlem Peter Laigaard har ønsket punkt på 

dagsordenen om Folkeoplysningsudvalgets virke  

 

Sagsfremstilling  

Byrådsmedlem Peter Laigaard har anmodet om, at reglerne for 

Folkeoplysningsudvalgets virke diskuteres i Kultur- og Fritidsudvalget, herunder at 

der præciseres regler for klager og muligheder for Kultur- og Fritidsudvalget til 

selvstændigt at tage afgørelser truffet af Folkeoplysningsudvalget, op. 

  

I samme anmodning supplerer Peter Laigaard med, at han udbeder sig en oversigt 

over udendørs områder, hvortil der gives lokaletilskud.  

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 24. oktob er 2012 
Sagen genoptages på et efterfølgende møde. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/8521 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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6. Godkendelse af revideret Frederikshavner Ordning  

 

Sagsfremstilling  

Folkeoplysningsudvalget nedsatte pr. 28. oktober 2010 arbejdsgruppe i udvalget til 

at igangsætte analyse og udvikling af udvalgets støtteområde. I dette arbejde 

indgik ønske fra udvalget om en gennemgang af Frederikshavner Ordningen med 

henblik på en vurdering af ordningens grundstruktur, og fremlæggelse af tiltag til 

modernisering af ordningens enkelte støtteelementer. 

  

Det har været afgørende for arbejdsudvalget, at der udvikledes incitamenter, der 

løbende kan effektivisere ordningen, så den direkte støtte til foreningens aktiviteter 

søges fastholdt. 

   

Arbejdsgruppen fremsendte på baggrund af møde den 5. januar 2012 forslag til 

justeringer i Frederikshavner Ordningen: 

  

• Energiudgifter ændres fra 75 % til 60 % 

• Lønudgifter ændres fra 40 % til 30 % 

• Gaver/gavekort/mundering ændres fra maks udgiftsloft på 1.500 kr. til 

3.000 kr. 

• Etablering af pulje til sammenflytning af foreningsaktiviteter, hvor der ydes 

støtte til eksempelvis nedrivning og reetablering. Ordningen indskrives i 

regelsættet for anlægspuljen 

• Administrationstilskud på 2.000 kr. afskaffes 

• Der indføres en 25 års regel vedrørende de supplerende tilskud, herunder 

træner- og instruktørtilskud og transporttilskud, ud fra foreningens 

alderssammensætning som helhed 

• Der indføres krav om grundkontingent på minimum 200 kr. halvårligt pr. 

medlem. 

  

Procesbeskrivelse: 

  

• Arbejdsgruppens anbefalinger forelægges Folkeoplysningsudvalget 

• Den reviderede Frederikshavner Ordning forelægges på næstkommende 

møde i Folkeoplysningsudvalget 

• Folkeoplysningsudvalget udsender forslaget til høring i foreningslivet 

• Folkeoplysningsudvalget fremsender endeligt forslag til behandling i Kultur- 

og Fritidsudvalget 

• Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler forslag til Ny Frederikshavner Ordning 

og fremsender det til godkendelse i byrådet med henblik på ikrafttrædelse 

pr. 1. januar 2013. 

  

Der er i alt indkommet 18 høringssvar. Oversigt er vedlagt til drøftelse. 

  

Center for Kultur og Fritid gør udvalget opmærksom på at der i ordningen tilføjes et 

afsnit vedrørende børneattester. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2423 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU/KFU/BR 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter sagen. 

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2012  
Sagen overdrages til den nedsatte arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget, 

med henblik på at gennemgå og bearbejde de indkomne høringssvar. 

  

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Steen Klarup og Jørgen Tousgaard. 

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Arbejdsgruppen under Folkeoplysningsudvalget har på møde den 18. juni 2012 

gennemgået og bearbejdet de indkomne høringssvar. Arbejdsgruppen fastholder 

forslag til ændringer, dog med følgende bemærkninger: 

  

Aktivitetstilskud: 

• Beløb nedsættes fra 200 kr. halvårligt til 100 kr. halvårligt. 

o Centret undersøger de juridiske forhold i forhold til krav til 

minimumsbeløb 

o Behov for formulering af, hvad der forstås ved et aktivt medlem 

• Henrik Carlsen er principielt ikke enig i fastholdelsen af et minimumsbeløb 

  

Lokaletilskud: 

• Udgår: Såfremt timetallet er identisk med åbningstidens varighed, 

reduceres timetallet med 40 %, medmindre det kan dokumenteres, at der 

er aktivitet i hele åbningstidens varighed 

  

Gebyrbetaling: 

• Tilføjes: Prisen følger den årlige regulering udmeldt af KL. Prisreguleringen 

foretages administrativt hvert fjerde år ved starten af hver byrådsperiode. 

  

Administration: 

• Center for Kultur og Fritid foreslår sætning ændret til følgende: Ansøgning 

udarbejdes på baggrund af foreningens regnskab for foregående 

regnskabsår. Efterfølgende slettes. 

  

Der ligger derfor, på baggrund af arbejdsgruppens møde, forslag til revideret 

Frederikshavner Ordning. 

  

Punktet vedrørende krav om grundkontingent er ikke færdigbehandlet. Det 

anbefales, at sagen genoptages i arbejdsgruppen for en ny formulering. 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter sagen. 

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. august 2 012 

• Sagen genoptages efter den nedsatte arbejdsgruppes behandling af punkt 
vedrørende minimumsbeløb 

• Begrebet ”deltager” ændres til ”medlemmer” 
• Bemærkning vedrørende ordningens virkning på støtten for over og under 

25 årige drøftes i arbejdsgruppen 
• Layout ønskes bredere vedrørende billedsiden 

  

Fraværende: Pia Karlsen og Irene Hjortshøj 

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets beslutning den 30. august 2012, har 

arbejdsgruppen afholdt møde den 17. september 2012.  

  

Arbejdsgruppen besluttede følgende: 

• Punkt vedrørende minimumsbeløb slettes og erstattes med følgende 

beskrivelse: 

1. Der ydes kun tilskud til aktiviteter omfattet af foreningens primære 

formål 

2. Et medlem defineres som: ”Et personligt medlemskab, hvor der 

betales et fast kontingentbeløb” 

3. Alene deltagelse i enkeltstående arrangementer som kollektive 

medlemskaber er ikke omfattet af medlemsbegrebet 

• Arbejdsgruppen fastholder 25 års regel vedrørende de supplerende tilskud, 

herunder træner- og instruktørtilskud og transporttilskud, ud fra foreningens 

alderssammensætning som helhed 

  

Der ligger derfor på baggrund af arbejdsgruppens møde, endeligt forslag til 

revideret Frederikshavner Ordning. 

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

godkender revideret Frederikshavner Ordning og videresender til Kultur- og 

Fritidsudvalget med henblik på anbefaling og godkendelse i byrådet. 

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. septembe r 2012 
Anbefales. 

  

Frode Thule Jensen tager forbehold. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Irene Hjorts og Steen Klarup. 
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Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 24. oktob er 2012 
Sagen genoptages på næste møde. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 
Bilag  

Endelig revideret Frederikshavner Ordning (dok.nr.111915/12) 
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7. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalgene i Hjørring 

og Frederikshavn Kommune  

 

Sagsfremstilling  

Endnu et år et gået og Kulturalliancen - arbejdsgruppen bag det etablerede 

samarbejde på tværs af kommunegrænsen Hjørring-Frederikshavn - ønsker at give 

en afrapportering til kultur- og fritidsudvalgene i Frederikshavn og Hjørring 

kommuner. 

  

Mødet afvikles på Frederikshavn Rådhus inden udgangen af 2012. 

  

Dagsorden til møde:  

1. Afrapportering  

2. Gennemgang af bevillinger 2012 

3. Gennemgang af talentprojekt / Århus Jazz Orchestra 

4. Vækstlags mobilisering  

  

Udover årets afrapporteringer lægger Kulturalliancen op til, at Kultur- og 

Fritidsudvalgene i fællesskab drøfter emner og temaer på tværs af 

Kommunegrænsen. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

drøfter, hvilke emner og temaer udvalget ønsker drøftet på det årlige fællesmøde 

mellem kultur- og fritidsudvalgene i Frederikshavn og Hjørring Kommuner. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 24. oktob er 2012 
Drøftet 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7720 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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8. Henvendelse og invitationer  

 

Sagsfremstilling  

Center for Kultur og Fritid har modtaget invitation fra  

1.     Kulturregion Østjysk Vækstbånds sekretariat til konference om kulturens 

betydning for vores mentale sundhed. 

Konferencen ”Kunsten at leve – kultur som sundhedsfremme” afholdes i 

Viborg den 17. – 18. januar 2013. Se vedhæftede invitation. 

2.     DGI Nordjylland med flere til konferencen ”Foreningsidrættens tendenser, 

udfordringer og muligheder”. Konferencen afholdes den 15. november 2012 i 

Nordkraft.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

tager orienteringen til efterretning 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 24. oktob er 2012 
Til efterretning 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 
Bilag  

Invitation til konferencen Kunsten at leve (dok.nr.107836/12) 

Idrætspolitisk konference 15. november i Nordkraft - Invitation - idrætspolitisk konference 

2012.pdf (dok.nr.107094/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12432 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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9. Orientering fra Center for Kultur- og Fritid  

 

Sagsfremstilling  

Diverse informationer/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets regi, herunder 

• Orientering om status for den kommercielle del af Kappelborg  

• Orientering vedrørende depotfaciliteter Skagen Sportscenter  

• Dansk Folkedanserforenings landsstævne 2014 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 24. oktob er 2012 
Taget til efterretning 

  

Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møde den 14. november 2012 flyttes til den 

21. november 2012 kl. 16. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 
Bilag  

Statusorientering vedr Skagen Sportscenter og midlertidig depotløsning (dok.nr.112120/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
 

Underskrifter: 

 

      
Mogens Brag 

   

      
Hanne Bøgsted 

   

      
Pia Karlsen 

   
 

      
Jens Porsborg 

   

      
Ole Rørbæk Jensen 

   
 

      
Frode Thule Jensen 

   

      
Peter Laigaard 

   
 

 
 


