
 

 

 

Referat Kultur- og Fritidsudvalget 

6-4-2011 

Dato  6. april 2011 

Tid 15:30 

Sted . 

NB.   

Fraværende Ingen  

Stedfortræder   

Medlemmer Mogens Brag (V)  

Ole Rørbæk Jensen (A)  

Frode Thule Jensen (V)  

Pia Karlsen (V)  

Jens Porsborg (C)  

Peter Laigaard (LA)  

Bent Bøgsted (O)  
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1. Udfordringer på foreningsområdet i forbindelse med ændret 

skolestruktur 

 

Sagsfremstilling 

  

Foreningslivet i Frederikshavn Kommune vil blive udfordret i forbindelse med 

ændringerne i den nuværende skolestruktur.  

  

Der er derfor behov for at få udarbejdet en rapport med en nærmere analyse af, 

hvad disse udfordringer består i og hvordan Frederikshavn Kommune kan være 

behjælpelig med at finde løsninger, der fremadrettet sikrer, at foreningerne kan 

anvende kommunens skoler, haller, svømmehaller, kulturhuse og øvrige lokaler i 

Skagen og Frederikshavn.  

Der er endvidere behov for, at der i rapporten sættes fokus på en generel 

effektivisering og driftsoptimering i brugen af lokaler.  

  

Endelig skal rapporten fremkomme med løsningsforslag, der skal sikre 

værdiskabelse mellem foreningsområdet, skoler, haller og oplevelsescentre.     

  

Opgaver 

  

Arbejdsgruppen får til opgave at analysere den eksisterende kapacitet på 

lokaleområdet, herunder skitsere de udfordringer som foreningslivet står overfor i 

forbindelse med skolelukninger i Frederikshavn Kommune.  

Arbejdsgruppen skal desuden anvise mulige løsninger på udfordringerne og 

udarbejde et forslag til handlingsplan for området. 

  

Kort skitseret består opgaverne i, at: 

  

         Analysere den eksisterende kapacitet  

         Redegøre for foreningernes nuværende udnyttelse af lokaler  

         Afklare foreningernes behov for overnatningsmuligheder i forbindelse med 

afholdelse af diverse cupper, events og større arrangem enter 

         Redegøre for de driftsmæssige overvejelser vedr. foreningernes brug af lokaler  

         Anvise placeringsmuligheder for aktiviteterne – samt angive anlægsløsninger til 

kapacitetsbehov, der ikke kan løses i eksisterende bygningskapacitet  

         Skitsere anvendelsesmuligheder af lokaler i den nye skole i Frederikshavn  

         Udarbejde forslag til handleplan til foreningernes fremtidige placering i henholdsvis 

Skagen og Frederikshavn.  

  

Organisering af arbejdet 

  

Arbejdet organiseres gennem en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra 

Ejendomscenteret, Center for Skole og Ungdom samt Center for Kultur og Fritid. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/149 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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Arbejdsgruppen suppleres med et 1-2 inspektører fra de berørte skoler samt 

repræsentanter fra de berørte foreningerne i Skagen og Frederikshavn, der 

udpeges af Folkeoplysningsudvalget.   

  

Arbejdsgruppe  

  

Arbejdsgruppen for område Frederikshavn består af 

  

-          repræsentant fra center for skole og ungdom (fast medlem)  

-          repræsentant fra ejendomscenteret (fast medlem) 

-          repræsentant fra center for kultur og fritid (fast medlem)  

-          repræsentant for de berørte skoler i Frederikshavn (udpeges af skoleområdet)  

-          repræsentant fra foreningerne i Frederikshavn (udpeget af 

Folkeoplysningsudvalget) 

  

Arbejdsgruppen for område Skagen består af 

  

-          repræsentant fra center for skole og ungdom (fast medlem)  

-          repræsentant fra ejendomscenteret (fast medlem) 

-          repræsentant fra center for kultur og fritid (fast medlem)  

-          repræsentant fra de berørte skoler i Skagen (udpeges af skoleområdet)  

-          en repræsentant fra foreningerne i Skagen (udpeges af 

Folkeoplysningsudvalget) 

  

Arbejdsgruppens faste medlemmer udarbejder en rapport indeholdende en analyse 

for området samt udkast til handlingsplan for Kultur - og Fritidsudvalget samt Børne 

- og Ungeudvalget.  

  

Gruppen referer til Kultur - og Fritidsudvalget.  

  

   

Tidsplan 

  

Arbejdsgruppen fastsætter selv antallet af møder frem til præsentation af analyse 

og handlingsplan.  

Arbejdsgruppens arbejde igangsættes 1/4 2011 og forventes afsluttet den 3/9 

2011.  

Analysearbejdet og forslag til handlingsplan fremlæges for Børne - og 

Ungeudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget på møder i november.    
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For sikring af fornødne ressourcer til arbejdet tilknyttes ekstern bistand til 

gennemførelse af analyse og udarbejdelse af rapport.  

Der disponeres 150.000 kr. af Kultur og Fritidsudvalgets overførte 

dispositionsmidler.  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at  

  

         analysearbejdet igangsættes 

         der af Kultur- og Fritidsudvalgets overførte dispositionsmidler disponeres 

150.000 kr. til ekstern bistand 

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. april 2011 

Godkendt.  

Udvalget indstiller, at paraplyorganisationerne inddrages i processen.   

  

 

Bilag 

Udfordringer i forbindelse med lukning af skoler (dok.nr.36155/11) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Mogens Brag 
   

      

Pia Karlsen 
   

      

Bent Bøgsted 
   

 

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Jens Porsborg 
   

 

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Peter Laigaard 
   

 

 
 


