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1. Temamøde om Bibliotek og Borgerservice

Sagsfremstilling
Den 10. juni 2015 holdes der et temamøde om Bibliotek og Borgerservice på 
Biblioteket i Frederikshavn fra kl. 15.00 – 17.00. 

Mødet holdes i Personalerummet på 1. sal ved reposen. Under temamødet vil der 
være oplæg/drøftelser om følgende emner:
 
1.         Oplandsbetjeningen
2.         Det digitale område
3.         Børneområdet
4.         Det fysiske rum
5.         Arrangementer og
6.         Frivillige
 
Efter temamødet afholder udvalget ordinært møde samme sted.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager drøftelsen til 
efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende Bjarne Kvist.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/24707
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: KFU
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2. Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for Kultur- og 
Fritidsudvalgets område

Sagsfremstilling
Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med centercheferne foretaget 
budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. 
Her 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 lavet en 
redegørelse (se bilag), som omfatter de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er 
udsigt til væsentlige afvigelser eller områder af stor betydning for kommunens 
samlede økonomi.
 
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme er på 209,2 mio. kr. og det forventede 
regnskabsresultat pr. 30. april 2015 er et underskud på 0,9 mio. kr.
 
På den baggrund vil Børne- og Kulturdirektøren på mødet fremlægge forslag til 
hvordan budgetoverholdelse i 2015 kan sikres på Kultur- og Fritidsudvalgets 
budgetområde. 

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget:
 

1.   tager budgetrevisionens konklusioner til efterretning
2.   beslutter hvordan budgetoverholdelse sikres på Kultur- og Fritidsudvalgets 

budgetområde i 2015.
3.   sender sagen videre til behandling i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015

1. Taget til efterretning
2. Budgetoverholdelse sikres via vakanceperioder samt indkøb af 

tjenesteydelser, uddannelse og repræsentation jf. udleveret materiale.
3. Sagen videresendes

 
Fraværende Bjarne Kvist
 

Bilag
Budgetopfølgning KFU pr. 30.04.15 (dok.nr.77755/15)
Initiativer til budgetoverholdelse i 2015 - KFU (dok.nr.94871/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24271
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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3. Budgetlægning KFU 2016 og overslagsårene

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på møde den 18. marts 2015 besluttet tidsplan og 
budgetproces for budgetlægningen 2016 – 2019. Økonomiudvalget har i forhold til 
budget 2016 besluttet at forhåndsreducere fagudvalgenes serviceudgifter med 1% 
produktionsstigning og digitaliseringsstrategi. Herudover er budgettet reduceret 
med en lønpulje på 0,5%, stigende med 0,5% frem til 2018.
 
På den baggrund har Børne- og kulturdirektøren udarbejdet et administrativt 
budgetoplæg. Direktøren vil på mødet give en orientering.
 
 
 

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.
 
 
 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. maj 2015
Drøftet
Punktet genoptages på det ekstraordinære møde den 21. maj 2015.
 
 

Supplerende sagsfremstilling
Sagen genoptages som besluttet på mødet den 13. maj 2015.
 

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.
 
 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. maj 2015
 
Drøftet.
Udvalget ønsker at se nærmere på driftstilskud/takster, folkeoplysning og generel 
rammereduktion.
 
 
Fraværende:Karsten Drastrup og Ole Rørbæk Jensen

Supplerende sagsfremstilling

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21293
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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Sagen genoptages. 
 
Økonomiudvalget besluttede på møde den 20. maj 2015, at budgetrammerne i 
øvrigt reduceres med 10 mio. kr. fordelt efter en model som blev fremlagt på 
Økonomiudvalgets møde.
Budgetrammen for Kultur- og Fritidsudvalget reduceres således med 1 mio. kr.
 
 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Drøftet. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag vedlægges referatet.
 
Mogens Brag forlod mødet under behandling af punkt 3.
 
Fraværende: Bjarne Kvist.
 
 

Bilag
KFU budgetrammer 2016-2019 - til dagsordenspunkt (dok.nr.76460/15)
Budgetforlig KFU - 2016 - 2019 (dok.nr.97641/15)
Budgetramme 2016-2019 på KFU  (dok.nr.70326/15)
2016 - Beregningsgrundlag KFU - budgetforlig (dok.nr.97027/15)
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4. Frederikshavner Ordningen 

Sagsfremstilling
På baggrund af budgetforliget for 2015-2018 besluttede Frederikshavn byråd på 
møde den 17. september 2014 at opsige Frederikshavner Ordningen samt kutyme 
om et ”omstillings år” pr. 30. september 2014. Frederikshavner Ordningen er 
dermed opsagt pr. 1. januar 2015 i forhold til gældende regelsæt. (Ordningen er 
gældende indtil en ny ordning vedtages.)
 
Kultur- og Fritidsudvalget skal nu udstikke retning for udarbejdelse af forslag til en 
revideret Frederikshavner Ordning, med henblik på at opnå en ordning, der kan 
justeres årligt uden, at en decideret opsigelse af ordningen er påkrævet. 
 
Folkeoplysningsudvalget har på møde den 27. januar 2015 afholdt temadrøftelse 
om Frederikshavner Ordningen. 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet at videreformidle til Kultur- og 
Fritidsudvalget, at man ønsker at forslaget til en ny Frederikshavner Ordning 
arbejder hen mod:

 En ordning der i videst muligt omfang lægger sig op ad den eksisterende 
ordning.

 Redaktionelt at skabe rum for de nødvendige budgetmæssige justeringer 
årligt.

 At der arbejdes videre med konsekvenserne af 25 års reglen med henblik 
på styrke foreninger med bred aldersspredning.

 At der ses nærmere på sammensætningen i trænertilskud (løn/transport - 
munderinger, gaver) - samt fokus på kursusmuligheder.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter retning 
for administrationens udarbejdelse af forslag til ny Frederikshavner Ordning. 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2015
Drøftet. 
Genoptages på møde den 11. marts.
 
 
Fraværende Bjarne Kvist (A) og Ole Rørbæk Jensen (A)

Supplerende sagsfremstilling
På baggrund af beslutning på sidste møde genoptages punkt vedr. 
Frederikshavner Ordningen.
 
Administrationen fremlægger forslag til ændringer på mødet.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/22019
 Forvaltning: BK
 Sbh: ufbo
 Besl. komp: KFU/BR
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Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter retning 
for administrationens udarbejdelse af forslag til ny Frederikshavner Ordning. 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. marts 2015
Oplæg er drøftet og retning fremsendes i forslaget til Folkeoplysningsudvalgets 
kommentering på møde den 16. marts.
 

Supplerende sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. marts 2015 at fremsende 
forslag til revideret Frederikshavner Ordning til kommentering i 
Folkeoplysningsudvalget.
 
Folkeoplysningsudvalget har på møde den 16. marts drøftet det fremsendte forslag 
og har følgende specifikke bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til 
revideret Frederikshavner Ordning:
 
Vedr. aktivitetstimer: Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at foreningsetablerede, 
programlagte sociale aktiviteter samt taktikmøder og planlægning, der aktiverer 
medlemmerne, også medtælle. Folkeoplysningsudvalget anbefaler endvidere, at 
taktik, bad og omklædning medtælles med maksimalt en halv time.    
 
Vedr. driftstilskud til paraplyorganisationerne: Folkeoplysningsudvalget ønsker 
at fastholde en procentsats. At bede paraplyorganisationerne om at udarbejde en 
virksomhedsplan vil være et uforholdsmæssigt stort arbejde. Udvalget foreslår i 
stedet en mindre aktivitetsplan. Folkeoplysningsudvalget ønsker en dialog med 
Kultur- og Fritidsudvalget om indholdet i en sådan plan. 
 
Vedr. lokaletilskud: Folkeoplysningsudvalget ønsker, at den ordning, der har 
gennemslag i budgetåret 2015 (med baggrund i tilskud beregnet på 2014 
regnskaberne) skal vise, om det er nødvendigt at ændre på disse takster, før der 
varsles nedsættelser. Folkeoplysningsudvalget har forståelse for at Kultur- og 
Fritidsudvalget har behov for at sende signal om, at man ønsker at have fortsat 
fokus på energirenoveringer. Udvalget er bekymret for konsekvenserne af en 
yderligere beskæring af lokaletilskuddet, da ikke alle foreninger rammes lige af en 
sådan nedskæring.
 
Vedr. 25 års reglen: Folkeoplysningsudvalget bemærker, at der er behov for at 
have fokus på brugen af selvejende institutioner og haller til forskellige 
udøvergrupper.
 
Anvisning af lokaler: Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at foreningsdrevne 
lokaler indsættes som tredjeprioritet før private lokaler.
 
Folkeoplysningsudvalget ønsker herudover følgende generelle bemærkninger 
fremsendt til Kultur- og Fritidsudvalget:
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 Folkeoplysningsudvalget ønsker at appellere til, at der afholdes en 
fyldestgørende høringsproces.

 Folkeoplysningsudvalget ønsker, at der bliver set på 
Folkeoplysningsudvalgets tilskud til

Brugerforeningen i Arena Nord samt på typebestemmelse af lokaler i 
Arena Nord

 Folkeoplysningsudvalget ønsker, at fristen for tilskudsansøgninger 
udsættes til 1. april af hensyn til foreningernes revision. (Regnskaber 
fastholdes til 1. maj)   

 
Folkeoplysningsudvalget kan udover ovenfor nævnte bemærkninger tilslutte sig 
Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til revideret Frederikshavner Ordning. 
 
Ovenstående bemærkninger fremstår af det vedlagte bilag.
 
Center for Kultur og Fritid foretager en redaktionel ændring af betegnelsen 
Frederikshavner Ordningen så den fremadrettede benævnelse bliver 
Frederikshavnerordningen.

Indstilling
Børne- Kulturdirektøren indstiller, at Kultur – og Fritidsudvalget drøfter og beslutter, 
om

1. der skal foretages justeringer i oplæg til revideret Frederikshavnordning og 
i så fald hvilke ændringer, der skal foretages

2. høringsproces for den reviderede ordning

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15. april 2015
1.     Drøftet.  

Udvalget besluttede, at ordningen fremover benævnes: ”Tilskudsordning for 
foreninger i Frederikshavn Kommune”.
Udvalget tilslutter sig Folkeoplysningsudvalgets ønske om at iværksætte en 
analyse af tilskud til brugerforeningen i Arena Nord samt typebestemmelse af 
lokaler i Arena Nord.
Udvalgets endelige oplæg til ændringer fremgår af bilag. 

 
2.     Ændringerne sendes i høring hos de høringsrelevante parter i perioden frem til 

mandag den 18. maj kl. 12.00. 
Kultur- og Fritidsudvalget afholder ekstraordinært udvalgsmøde den 21. maj til 
behandling af høringssvar forud for behandling på byrådsmødet den 27. maj.

Supplerende sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 15. april 2015, at sende 
”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune” i høring hos de 
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høringsrelevante parter.
Høringsperioden blev fastsat for perioden 16. april til 18. maj kl. 12.00.

Center for Kultur og Fritid har modtaget 16 høringssvar indenfor den fastsatte 
høringsperiode fra følgende høringsparter:

Råd og nævn: Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og 
Folkeoplysningsudvalget.
Foreningsorganisationer: Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune, 
Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Handicapidrættens Fællesråd

Folkeoplysende foreninger: Tordenskioldsgarden, Foreningen Vandhundene, 
Skagen Svømmeklub, FFI Fodbold, Skagen Gymnastikforeningen af 1976, 
Østervrå Idrætsforening og Frederikshavn Ride- klub.

Øvrige høringsparter: Firmaidræt Sæby og Halinspektørgruppen.
 
Tordenskioldgarden har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale.
Ældrerådet tilslutter sig forslag til ”Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn 
Kommune” og har ingen øvrige bemærkninger hertil.

Høringsmaterialet medsendes som bilag til sagen.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

1. drøfter de indkomne høringssvar og beslutter om der skal foretages 
ændringer i udkastet til revideret tilskudsordning baseret på de indkomne 
høringssvar 

2. sender det reviderede materiale til godkendelse i Frederikshavn Byråd
3. indstiller til byrådets beslutning, at den fremtidige kompetence til ændringer 

af ”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune” delegeres til 
Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. maj 2015

1. Drøftet

2. Sendes til byrådet med følgende ændringer:

Vedrørende handicap: erklæring underskrives af "forældre/værge"
Vedrørende virksomhedsplaner: virksomhedsplaner ændres til 
"virksomhedsplan/ samarbejdsplan"

3. Indstillingen godkendes

 
Udvalget finder, at høringssvarene vedrørende tilskudsmodeller, gebyrfastlæggelse 
og takster for haller og lokaler giver anledning til, at der laves et oplæg til en 
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beslutning vedrørende en tilpasning af vilkårene.
 
 
Fraværende: Karsten Drastrup og Ole Rørbæk Jensen

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. maj 2015
Tilbagesendes til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle, i stedet mødte Steen Jensen.

Supplerende sagsfremstilling
Kultur og fritidsudvalget besluttede at hjemtage sagen til behandling i udvalget 
forud for byrådets endelige godkendelse.
 

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.
 
 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Kultur- og fritidsudvalget fremsender den reviderede tekst til ”Tilskudsordning for 
foreninger i Frederikshavn kommune” til byrådets beslutning.(Vedlagt referatet)
 
If. til beslutning af 21. maj fastsættes ansøgningsfristen til 1. april i stedet for 1. 
marts, procentsatsen på trænertilskud bliver indfaset over 2 år samt indstillingen 
om delegering til Kultur- og Fritidsudvalget trukket tilbage. 
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag.
 

Bilag
GODKENDT OG UNDERSKREVET FREDERIKSHAVNER ORDNING PR 1 JANUAR 
2014 (dok.nr.17514/15)
FOU´s kommenterede forslag til FRH Ordning på møde den 16. marts 2015 (dok.nr.50256/15)
Høringsmateriale - ændringer i Frederikshavner Ordningen (dok.nr.67973/15)
Følgebrev til høringsparter vedr. tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune 
 (dok.nr.68878/15)
Høringssvar - Integrationsrådet  (dok.nr.86592/15)
Høringssvar - Frederikshavn Rideklub.pdf (dok.nr.86059/15)
Høringssvar - Østervrå I.F del 2  (dok.nr.85922/15)
Høringssvar - Halinspektørgruppen.pdf (dok.nr.85928/15)
Høringssvar - Østervrå I.F (dok.nr.85920/15)
Høringssvar - Skagen Gymnastikforening  (dok.nr.85918/15)
Høringssvar - Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF)  (dok.nr.85882/15)
Høringssvar - Firmaidræt Sæby  (dok.nr.85868/15)
Høringssvar - Idrætssamvirket Frederikshavns Kommune (dok.nr.85865/15)
Høringssvar FFI Fodbold.doc (dok.nr.85862/15)
Høringssvar - Skagen Svømmeklub  (dok.nr.85858/15)
Høringssvar - Handicapidrættens Fællesråd (dok.nr.85854/15)
Høringssvar - Folkeoplysningsudvalget (dok.nr.85849/15)
Høringssvar - FrederiksHandicap Svømmeklubben Vandhundene 20150518.pdf (dok.nr.85846/15)
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Høringssvar fra Handicaprådet  (dok.nr.79764/15)
Revideret tekst - tilskudsordning for foreninger i frederikshavn kommune (dok.nr.98793/15)
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5. Godkendelse af årsregnskaber 2014 - Kultur- og 
Fritidsudvalgets område

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes årsregnskaber for institutioner der modtager driftsstøtte fra 
Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Der fremlægges modtagne årsregnskaber for:
 

1. Østervrå Idræts- og Kulturcenter
2. Skagen Stadion 
3. Aalbæk Kulturhus
4. Dybvadhallen 
5. Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn
6. Laterna Nordica
7. Maritim Historisk Forening

 
Økonomicentret har gennemlæst de indsendte regnskaber. Der er ikke gennemført 
en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti.
 
Økonomicentret udtrykker ikke en konklusion om de tekniske forhold i 
regnskaberne. En sådan konklusion kan ses i regnskabernes indledende 
bemærkninger, der er udarbejdet af revisionen (revisorerklæring, ledelsesberetning 
og anvendt regnskabspraksis).
 
1. Østervrå Idræts- og Kulturcenter
Østervrå Idræts- og Kulturcenter havde i regnskabsåret 2014 et overskud på 
425.661 kr. Østervrå Idræts- og Kulturcenter havde ved årets udgang en 
egenkapital på 15.992.456 kr. og Frederikshavn Kommunes tilskud i 2014 udgjorde 
i alt 1.514.220 kr.
 
2. Skagen Stadion
Skagen Stadion havde i regnskabsåret 2014 et underskud på 948 kr. Skagen 
Stadion havde ved årets udgang en egenkapital på 2.435.751 kr. Driftstilskud fra 
Frederikshavn Kommune udgjorde i 2014 i alt 1.611.350 kr. 
 
3. Den selvejende institution Aalbæk Kulturhus
Aalbæk Kulturhus havde i regnskabsåret 2014 et underskud på 44.492 kr. Aalbæk 
Kulturhus havde ved årets udgang en egenkapital på 920.131 kr. Driftstilskud fra 
Frederikshavn Kommune i 2014 udgjorde 108.400 kr. 
 
4. Dybvadhallen
Dybvadhallen havde i regnskabsåret 2014 et underskud på 106.717 kr. Hallen 
havde ved årets udgang en egenkapital på 5.099.591 kr. Driftstilskud fra 
Frederikshavn Kommune i 2014 udgjorde 677.236 kr.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16385
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU
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5. Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn
Lystfiskerforeningen havde i regnskabsåret 2014 et overskud på 23.641,15 kr. 
Lystfiskerforeningen havde ved årets udgang en negativ egenkapital på 311.773 kr. 
Frederikshavn Kommunes driftstilskud udgjorde i 2014 35.333 kr.
 
 
6. Laterna Nordica
Laterna Nordica havde i regnskabsåret 2014 et overskud på 71.302 kr. Laterna 
Nordica havde ved årets udgang en egenkapital på 133.586 kr. Driftstilskud fra 
Frederikshavn Kommune i 2014 udgjorde 90.000 kr.
 
7. Maritim Historisk Forening
Maritim Historisk Forening havde i regnskabsåret 2014 et overskud på 11.568 kr. 
Maritim Historisk Forening havde en årets udgang en egenkapital på 413.245 kr. og 
Frederikshavn Kommunes tilskud udgjorde i 2014 i alt 203.562 kr.

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de 
indsendte regnskaber.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag.
 
 

Bilag
Skagen Stadion - regnskab 2014 (dok.nr.90265/15)
Ålbæk Kulturhus - regnskab 2014 (dok.nr.90262/15)
Dybvadhallen - regnskab 2014 (dok.nr.90244/15)
Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn - regnskab 2014 (dok.nr.90268/15)
Laterna Nordica 2014 - Årsrapport 2014 (dok.nr.90784/15)
Maritim Historisk Forening - regnskab 2014 (dok.nr.90782/15)
Østervrå Idræts- og Kulturcenter - regnskab 2014 (dok.nr.91784/15)
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6. Godkendelse af årsregnskaber for museer, der modtager 
statstilskud

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes årsregnskab 2014 for Skagen Museum og Nordjyllands 
Kystmuseum til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Der fremlægges i alt to årsregnskaber, som vedrører:
 

1. Skagen Museum 2014
2. Nordjyllands Kystmuseum 2014

 
Økonomicentret har gennemlæst de indsendte regnskaber. Der er ikke gennemført 
en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti.
 
Økonomicentret udtrykker derfor ikke en konklusion om forhold til regnskabernes 
tekniske forhold. En sådan konklusion kan ses i regnskabernes indledende 
bemærkninger, der er udarbejdet af Skagen Museum og Nordjyllands 
Kystmuseums revisionsselskaber, som er henholdsvis BDO og Beierholm.
 
Efter museumslovens almindelige tilskudsbestemmelse (§15) giver staten et 
driftstilskud til statsanerkendte museer på en procentdel af de tilskud, som museet 
har fået fra kommuner eller fonde m.v. Det maksimale tilskud fastsættes hvert år på 
Finansloven.
 
Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af regnskabet for Skagen Museum og 
Nordjyllands Kystmuseum hviler på, at tilskudsreglerne er overholdt.
 
1. Skagen Museum
Skagen Museum har i regnskabsåret 2014 et overskud på 310.059 kr. Museet har 
en egenkapital på 18.972.599 kr., og Frederikshavn Kommunes tilskud i 2014 
udgjorde i alt 3.838.779 kr.
 
2. Nordjyllands Kystmuseum
Nordjyllands Kystmuseum har i regnskabsåret 2014 et underskud på 439.227 kr. 
Museet har en egenkapital på 19.282.658 kr., og Frederikshavn Kommunes tilskud 
i 2014 udgjorde i alt 7.022.189 kr. 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de 
revisionspåtegnede regnskaber for henholdsvis Skagen Museum og Nordjyllands 
Kystmuseum

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Godkendt.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16385
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU
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Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag.
 
 

Bilag
Skagens Museum - regnskab 2014 (dok.nr.90289/15)
Kystmuseet - regnskab 2014 -  (dok.nr.91783/15)
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7. Skagen Kultur- og Fritidscenter - Regnskab 2014

Sagsfremstilling
 
Hermed fremsendes årsregnskab 2014 for Skagen Kultur- og fritidscenter til 
behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Center for Økonomi og Personale har gennemlæst det indsendte regnskab. Der er 
ikke gennemført en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision 
af bilag og konti.
 
Center for Økonomi og Personale udtrykker derfor ikke en konklusion om forhold til 
regnskabets tekniske indhold. En sådan konklusion kan ses i regnskabets 
indledende bemærkninger, der er udarbejdet af Skagen Kultur- og Fritidscenters 
revisionsselskab BDO.
 
Skagen Kultur- og Fritidscenter har i årsregnskabet for 2014 et samlet overskud på 
121.352 kr., hvilket er ca. 18.000 kr. bedre end budgetteret og ca. 59.000 kr. bedre 
end vurderet i tilsynsrapporten for oktober kvartal 2014.
 
Skagen Kultur- og Fritidscenter har en egenkapital på 1.218.249 kr. og 
Frederikshavn Kommunes tilskud i 2014 udgjorde 5.123.829 kr.

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager 
orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag.
 
 

Bilag
SKFC, referat, årsregnskab 2014 og vedligeholdelsesplan - 2014-Årsrapport.pdf (dok.nr.91921/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/541
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU
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8. Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur- og 
Fritidscenter

Sagsfremstilling
Ved genopretningsplanens vedtagelse i Byrådet den 27. juni 2012 blev det 
besluttet at sætte Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC) under skærpet 
økonomisk tilsyn. Det skærpede økonomiske tilsyn indebærer en udvidet 
oplysningspligt hos SKFC til at informere Frederikshavn Kommune om den aktuelle 
økonomiske status for SKFC, i form af økonomiske afrapporteringer, der aflægges 
med 3 måneders intervaller.
 
De økonomiske afrapporteringer skal indeholde en aktuel status for SKFC’s 
likviditetssituation og en opfølgning af budgettet, herunder om 
budgetforudsætningerne overholdes.
 
I opfølgningen pr. 31. marts 2015 ses et underskud for 1. kvartal på 246.288 kr. 
mod et budgetteret underskud på 134.000 kr., hvilket er 112.000 kr. dårligere end 
forudsat.
 
For det samlede regnskabsår 2015 forventer SKFC uændret et overskud på 3.000 
kr. 
 
I forhold til likviditeten forventer SKFC i budgettet for 2015 saldoen på 
kassekreditten pr. 31. marts 2015 til 0 kr. Trækket på kassekreditten er pr. 31. 
marts 2015 på 141.000 kr., hvilket er 141.000 kr. dårligere end budgetteret.

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager den 
økonomiske opfølgning til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/541
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU
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9. Ansøgning om kommunegaranti til lån - SKFC

Sagsfremstilling
Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC) har den 28. april 2015 fremsendt 
ansøgning til Frederikshavn Kommune om kommunegaranti til lån til 
energioptimeringer i SKFC.  
 
Der ansøges om en kommunegaranteret låneoptagelse på 2.082.660 kr. Der 
ansøges om en garanti for et lån med maksimal mulig løbetid, 25 år. SKFC anfører 
i ansøgningen at kunne forrente lånet gennem energibesparelser. 
 
En garanti for lånet belaster ikke den kommunale økonomi ud over selve 
garantistillelsen, idet der er tale om investeringer i energioptimering, der jf. 
lånebekendtgørelsen er låneberettigede udgifter.  
 
Den kommunale garanti skal anvendes til at optage energilån i Kommunekredit til 
dækning af udgifter til energioptimeringer i SKFC. Det drejer sig om 5 projekter: 
 

1.    Udskiftning til LED-pærer i idrætshal, nederste hal, spillergang, foyer, 
svømmehal og to omklædningsrum i svømmehallen, i alt 235.000 kr., 
eksklusiv moms. 

 
2.    Modernisering og renovering af varmeautomatik i idrætshallen, de små 

haller, køkken og værelser m.m., i alt 102.500 kr., eksklusiv moms.  
 
3.    Trykstyring af fjernvarme i svømmehallen, i alt 21.240 kr., eksklusiv 

moms. 
 

4.    Udskiftning af tagflader ved tag over svømmehal, udskiftning af taghus 
ved vandrutsjebane og udskiftning af den våde 220 mm. 
rockwoolisolering til de nye energikrav på 350 mm. rockwool, i alt 
1.597.300 kr., eksklusiv moms. 
 

5.    Ny facade partier ved SKFC’s hovedindgang med elektrisk skydedør 
og mulighed for at åbne vinduer (udluftning) i kontor og svømmehallens 
café. Der vil samtidig kunne etableres nødudgang fra kontoret., i alt 
126.620 kr., eksklusiv moms. 

  
Frederikshavn Kommune (Ejendomscenteret) har udarbejdet en tilstandsrapport 
(se bilag). I tilstandsrapporten konkluderes, at der inden for den nærmeste årrække 
bør foretages investeringer for i alt 640.000 kr. eksklusiv moms i forhold til at 
vedligeholde den overordnede stand på bygningens klimaskærm. SKFC oplyser, at 
hvis kommunegarantien til energilånet bevilges, vil der blive udarbejdet et nyt 
vedligeholdelsesbudget for 2015-18, hvor SKFC vil søge en hurtigere forbedring af 
murene.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/541
 Forvaltning: CØP
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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Endvidere har SKFC fået foretaget en forundersøgelse af tagflader ved tag over 
svømmehal og taghus ved vandruchebane (se bilag). I rapporten, der er udarbejdet 
af Blumensaat, Fugt- og Byggeteknik Aps, anbefales det (på side 7) at hovedparten 
af tagisoleringen fjernes og udskiftes som følge af at isoleringen er opfugtet. 
 
Ansøgningen har været til udtalelse hos Frederikshavn Kommunes revision om, 
hvorvidt udgifterne i ansøgningen om kommunal garantistillelse af lån, som ønskes 
optaget til Skagen Kultur og Fritidscenter til energirenovering falder indenfor de 
muligheder, der i lånebekendtgørelsen er opsat for at finansiere den type udgifter. 
Det kan i den forbindelse oplyses, at det er revisionens opfattelse, at udgifterne er 
låneberettigede.  

Handicappolitiske konsekvenser
 
 

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at godkende ansøgning fra Skagen Kultur- og 
Fritidscenter om en kommunal garanti til låneoptagelse på 2.082.660 kr. 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Ansøgningen videresendes uden anbefaling.
 
Karsten Drastrup forlod mødet efter behandling af pkt. 9.
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag.
 
 

Bilag
SKFC ansøgning, referat + bilag - 150428-Ansøg-2,6mio-lån i KK.pdf (dok.nr.91822/15)
VS: Tilstandsrapport på klimaskærm Skagen kultur & fritidscenter - Tilstandsrapport Skagen kultur & 
fritidscenter.pdf (dok.nr.91865/15)
VS: Renovering af tage og facader ved taghus ved svømmehal - R1132-003 Skagen Kultur og 
Fritidscenter, Tagflader.pdf (dok.nr.91968/15)



Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 10. juni 2015 Side 22 af 30

10. Evaluering af én pas- og kørekortskranke

Sagsfremstilling
Fra 1. januar 2015 reducerede man antallet af skranker til ekspeditioner på pas og 
kørekort fra to til en i Frederikshavn som et led i budgetbeslutningen for 2015. 

Det har betydet en kraftig stigning i ventetiden i Frederikshavn, men også i Sæby, 
fordi borgere kan vælge at få lavet deres pas eller kørekort dér. Den maksimale 
ventetid var 48 minutter i 2014 i højsæsonen. Til sammenligning er ventetiden i 
2015 steget til 1 time og 18 minutter inden højsæsonen i juni og juli måned.

Antal pas og kørekort og max. ventetider i 2015 i Frederikshavn og Sæby:

 Mandage
 

torsdage Max 
ventetid

 Fr. Havn Sæby Fr. Havn Sæby  
Januar 130 60 253 84 0:42
Februar 129 57 248 102 0:51
Marts 231 92 271 123 1:11
April 150 55 347 143 0:58
Maj (12 
arbejdsdage)

206 78 232 107 1:18

I Skagen registreres antallet af henvendelser ikke, da kø-nummersystemet ikke er 
opdelt i kategorier.

Center for Bibliotek og Borgerservice har registreret en stigning i antallet af 
betjeninger indenfor pas- og kørekortsområdet de senere år. I 2013 var der i alt 
8.590 ekspeditioner. I 2014 steg antallet af ekspeditioner til 12.513, og de 
foreløbige tal for de første 5 måneder i 2015 indikerer, at det kan forventes, at det 
samlede antal ekspeditioner i 2015 vil stige yderligere og væsentligt mere end 
forventet, i forhold til tidligere år. 

Udfordringen vedrørende den stigende ventetid på pas- og kørekortsekspeditionen i 
højsæsonen foreslås imødekommet via en af to nedenstående løsningsmodeller. 
Begge modeller kan finansieres indenfor budgetrammen i Center for Bibliotek og 
Borgerservice.

Løsning 1
I de fire måneder om året, hvor der er flest henvendelser (april, maj, juni og juli), 
holdes der åbent i to skranker med pas- og kørekortsbetjening i Frederikshavn. 

Løsning 2
Der indføres en såkaldt ”acceptabel ventetid” på fx 30 minutter. Overskrides den 
acceptable ventetid tilkaldes en ekstra medarbejder til betjening i pas- og 
kørekortsskranken. Denne model fungerede frem til 2015 på mandage og torsdage, 
der er de dage, hvor det største antal borgere henvender sig.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17420
 Forvaltning: CBB
 Sbh: anrv
 Besl. komp: KFU
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Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen og 
beslutter 

1.     om udvalget ønsker at imødegå den markant højere ventetid på pas- og 
kørekortsekspeditioner

2.     hvilket af de to løsningsforsalg udvalget i givet fald ønsker iværksat

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Udsættes.
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag, Karsten Drastrup.
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11. Puljeansøgninger 2. kvartal 2015 

Sagsfremstilling
Puljeansøgninger 2. kvartal under Kultur- og Fritidsudvalget 
 
Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget fem ansøgninger om frie midler. Vedhæftet 
som bilag følger modtagne puljeansøgninger, 2. kvartal 2015, juni uddelingen.
 
Materialet forelægges udvalget til drøftelse og beslutning i forhold til tildelingen af 
tilskud/underskudsgaranti.
 
Vedlagt følger også oversigt over udbetalte tilskud/underskudsgarantier i 2014 og 
uddeling i 2015.
 
Pr. ultimo maj 2015 udgør det samlede beløb vedrørende frie kulturmidler 
157.417kr. 
Beløbet skal finansiere udvalgets tildelinger i juni, september og december måned 
2015.
 

A. Skæve Borgerforening søger 5.000 kr. til en kultur- og Naturoplevelse 

B. Frederikshavn Skøjteforening søger 22.000 kr. til udgifter til halpersonale 
ved Årets sommercamp i Iscenter Nord 

C. Musikkorps Sæby søger 10.000 kr. afholdelse af sommerkoncerter i 
oplandet i Frederikshavn Kommune 

D. Musikforeningen Sæbygarden søger 30.000 kr. i støtte til deres 60 års 
jubilæumsfest 

E. Historisk Samfund for Vendsyssel søger om 5.000 kr. De søger tilskud til et 
register over indholdet af Vendsysselske Årbøger fra 1915-2014. 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at udvalget drøfter og beslutter 
ansøgningerne.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Udsættes.
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag, Karsten Drastrup.
 
 

Bilag
bilag puljeansøgninger - juni 2015 (dok.nr.90777/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/5990
 Forvaltning: BKF
 Sbh: mrre
 Besl. komp: KFU
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Økonomioversigt 2014-2015 - KFU (dok.nr.90779/15)



Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 10. juni 2015 Side 26 af 30

12. Plakatsøjlen i Frederikshavn

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 8. april 2014 behandlet sag angående 
Plakatsøjlen i krydset Jernbanegade/Parallelvej ved Frederikshavn Bibliotek. 
Beslutningen blev udsat med henvisning til nærmere undersøgelse.

Plakatsøjlen er i så dårlig stand, at Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til en 
eventuel renovering eller bortskaffelse. De hånddesignede keramik sten/klinker 
falder af. Produktion af nye sten/klinker er drøftet med kunstner Per Frøsig, som 
har indvilliget i at producere de nye sten/klinker.

Renoveringen af plakatsøjlen tænkes udført som elevprojekt med elever fra EUC 
Nord i samarbejde med murermester Torben Carlsen. Den samlede renovering vil 
beløbe sig til 150.000 kr.

En eventuel nedrivning af Plakatsøjlen og efterfølgende reetablering af fortov vil 
beløbe sig til 
32.000 kr.

Center for Bibliotek og Borgerservice har modtaget tilsagn om tilskud fra 3 
bidragsydere på i alt ca. 
35.000 kr.
Efter stillingtagen om finansiering af eventuelt restbeløb fra Kultur- og 
Fritidsudvalget vil Center for Bibliotek og Borgerservice rette henvendelse til 
yderligere 2 - 3 formodede bidragsydere.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til
 

1. om udvalget ønsker at renovere eller bortskaffe Plakatsøjlen.

2. Ønsker udvalget at renovere Plakatsøjlen, skal udvalget beslutte 
finansiering af restbeløb.

 
 
 
 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. januar 2015

1. Udvalget ønsker bortskaffelse.

2. Finansiering af bortskaffelse sker via udvalgets frie midler.

 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/19361
 Forvaltning: CBB
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU
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Supplerende sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede ultimo januar at forlænge fristen til 
fremskaffelse af restbeløb til finansiering af restaurering af plakatsøjlen med 3 
måneder. 
Den tidligere oplyste pris for en samlet renovering af plakatsøjlen beløb sig til 
150.000 kr. 
Der er nu modtaget tilsagn om tilskud fra de forskellige bidragsydere på ca. 65.000 
kr. 
Der er endvidere arbejdet med en alternativ billigere løsning for restaurering af 
plakatsøjlen, som der orienteres om på mødet.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til

1. om udvalget ønsker at renovere eller bortskaffe plakatsøjlen
2. finansiering af eventuelt restbeløb, hvis udvalget beslutter at renovere 

plakatsøjlen

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Udsættes.
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag, Karsten Drastrup.
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13. Sygefravær i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet 
ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt 
over Frederikshavn Kommune.
 
Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 
fraværsprocent i perioden 2013, 2014 samt 1. kvartal 2015 i Frederikshavn 
Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 
med 13 måneders tilbageblik for perioden marts 2014 til og med marts 2015 vist pr. 
måned.
 
Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 
delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 
hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 
sygdom (§ 56)). 
 
Alle ansatte er omfattet af statistikken - dog er medarbejderkredsene 
”honorar/vederlag”, ”ansatte i serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste” 
ikke længere omfattet af statistikken i modsætning til tidligere. Dette påvirker 
statistikken i opadgående retning, idet sygefravær for disse gruppers 
vedkommende ikke er registret i systemet. 
 
Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 
under de respektive centre.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Udsættes.
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag, Karsten Drastrup.
 
 

Bilag
HovedMED Sygefraværsstatistik_1.kvartal 2015 (dok.nr.86205/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/2351
 Forvaltning: HR
 Sbh: hewa
 Besl. komp: KFU
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14. Orientering til udvalget

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område, herunder
 

 Invitation og program til Kulturmødet på Mors

 
 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Udsættes.
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag, Karsten Drastrup.
 
 

Bilag
KM15 foreløbigt program 03062015.pdf (dok.nr.95888/15)
Invitationsbrev KM15 kulturudvalg m.v.pdf (dok.nr.95887/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25426
 Forvaltning: BKF
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Mogens Brag

  

    

Frode Thule Jensen

  

    

Bjarne Kvist

  

    

Karsten Drastrup

  

    

Ole Rørbæk Jensen

  



Bilag: 2.1. Budgetopfølgning KFU pr. 30.04.15

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 77755/15
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Frederikshavn Kommune 
Kultur- og Fritidsudvalget 

 
Budgetopfølgning pr. 30.04.2015 

 
 
 

 
Dok. nr.: 77755/15 

 



2 

 

UDVIKLING I 2015 
 

VIST PÅ HOVEDOMRÅDER 
 

Drift  

(nettobeløb i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = overskud budget 

2015 
budget 
2015 

regnskab pr. 
30/4 2015 

regnskab pr. 
31/8 2015 

afvigelse 

  1 2 3 4 3 - 2 

Bibliotek og Borgerservice  128.168 127.550 129.191 
 

*1.641 

Fritid 22.521 21.329 21.707 
 

378 

Kultur 29.852 32.648 31.595 
 

-1.053 

Folkeoplysning 27.839 27.662 27.607 
 

-55 

Total drift uden bankbøger 208.380 209.189 210.100 
 

911 

 
 

Bankbøgerne 0 3.238 0 
 

-3.238 

Total drift med bankbøger  208.380 212.427 
  

-2.327 

 
 
Anlæg 

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = overskud budget  

2015 
budget  
2015 

regnskab pr. 
30/4 2015 

regnskab pr. 
31/8 2015 

afvigelse 

  1 2 3 4 3 – 2 

Anlæg 5.769 7.414 5.699 
 

-1.715 

 
 
*) Heraf forventes et underskud på boligstøtte/boligsikring på 1,5 mio. kr. Disse udgifter er ikke omfattet af 
overførselsadgang. Det samlede forventede regnskabsresultat i 2015 for Bibliotek og Borgerservice, der 
overføres til 2016, er derfor et underskud på 0,1 mio. kr.  
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Kultur- og Fritidsudvalgets 
Budgetopfølgning pr. 30.04.2015 

 
 
 

1. Udvikling vist på hovedområder 
2. Indledning 
3. Konklusion på budgetrevisionen 
4. Sammenfatning for hovedområdet Fritid 
5. Sammenfatning for hovedområdet Kultur 
6. Sammenfatning for hovedområdet Folkeoplysning 
7. Anlæg 

 
 
 
2. Indledning 
Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med de budgetansvarlige foretaget en budgetopfølgning 
pr. 30. april 2015 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. Heri er budget, forbrug og andre budgetfor-
udsætninger (mængder og priser) gennemregnet.  
 
Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen udarbejdet et skøn for årets øko-
nomiske resultat. På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en fuld-
stændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er ud-
sigt til væsentlige afvigelser, eller budgetområder af væsentlig betydning for Kultur- og Fritidsudvalgets øko-
nomi.  
  
Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budgetramme (eksklusiv bankbøger) er på 209,2 mio.kr. og det for-
ventede regnskabsresultat pr. 30. april 2015 er et underskud på 0,9 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvi-
gelse på 0,5 %.  
 
Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede anlægsbudgetramme er på 7,4 mio. kr. og det forventede regnskabs-
resultat pr. 30. april 2015 er et overskud på 1,7 mio. kr. Ud af det forventede regnskabsoverskud på 1,7 mio. 
kr., er de 1,6 mio. kr. overført fra regnskab 2014. Det betyder, at det forventede anlægsoverskud i 2015 er 
på 0,1 mio. kr. målt i forhold til den oprindelige anlægsbudgetramme i 2015.  
 
 
 
3. Konklusion på budgetrevisionen 
I Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 30. april 2015 ses et forventet underskud på 0,9 mio. kr. 
 
Det forventede merforbrug i 2015 dækker primært et overskud på budgetrammen til kulturelle opgaver og på 
folkeoplysningsområdet. I modsat retning trækker budgetområderne boligstøtte/boligsikring og Udbetaling 
Danmark. 
 
I Center for Bibliotek og Borgerservice, er det på budgetområderne boligstøtte/boligsikring, der forventes et 
underskud på 1,5 mio. kr. samt på Udbetaling Danmark, hvor der forventes et underskud på 1,1 mio. kr. 
 
Siden regnskabsaflæggelsen for 2014 er ØKD saldoen (bankbøgerne), på i alt 3,2 mio. kr. overført til Kultur- 
og Fritidsudvalgets budgetramme. Saldoen på bankbøgerne, er optaget på centrale konti, og indgår derfor 
ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme i 2015. 
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4. Sammenfatning for hovedområdet Bibliotek og Borgerservice 
 

 

(nettobeløb i 1.000 kr.) 
 
(beløb i minus er lig med overskud) 

Oprindeligt 
budget 
2015 

Korrigeret 
budget 
2015 

Forventet 
regnskab pr. 
30/4 2015 

Forventet 
regnskab pr. 
31/8 2015 

Aktuel 
afvigelse 

 
Borgerservice centerdrift 21.806 

 
20.653 20.490  -163 

 
Øvrige lovbundne opgaver 1.952 

 
1.949 1.794  -155 

 
Boligstøtte/boligsikring 50.635 

 
50.785 52.296  1.511 

 
Udbetaling Danmark 7.842 

 
7.693 8.792  1.099 

 
Kontrolenheden -2.704 

 
-2.692 -2.692  0 

 
Kørselskontoret 26.145 

 
26.037 25.550  -487 

 
Frederikshavn Bibliotek 22.492 

 
23.125 22.961  -164 

 
Bibliotek og Borgerservice  128.168 

 
127.550 129.191  1.641 

 

 
Budgetrammen for Bibliotek og Borgerserviceområdet er på 127,6 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat 
pr. 30. april 2015 er et underskud på 1,6 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 1,3 %. 
 
Borgerservice centerdrift omfatter lønudgifter samt overheadmidler til personalet i Borgerservice, området 
forventer et regnskabsresultat i balance.  
 
Øvrige lovbundne opgaver omfatter begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, gebyrer vedrørende ejen-
domsoplysninger samt andre gebyrer, der forventes færre udgifter under området.  
 
Boligstøtte/boligsikring omfatter udgifter til boligydelse til pensionister og boligsikring. På trods af en forøgel-
se af budgetrammen på 2 mio. kr. forventes der i 2015 et underskud på 1,5 mio.kr. idet boligstøtteudgifterne 
forventes at stige mere end forudsat, da huslejeudgifterne er steget hos kommunens borgere.  
 
Kommunen modtager hver måned en regning på 0,7 mio.kr. fra Udbetaling Danmark, med denne udgifts-
størrelse vil resultatet for 2015 være et underskud på 1,1 mio. kr. Det forventede underskud på budgetram-
men til Udbetaling Danmark i 2015 forventes udlignet over en årrække. Stigningen på underskuddet fra 2014 
skyldes primært stigning på administrationsbidrag. 
 
En forudsætning for at opnå budgetoverholdelse på kontrolenheden er, at der kan realiseres et indtægtskrav 
på 3,5 mio. kr. Der satses fremover særligt på sygedagpengeområdet og økonomisk friplads vil være fokus-
områder. 
 
Kørselskontoret er udfordret af nye udbuds- og planlægningsopgaver, herunder planlægningen af hele 
kommunens skolebuskørsel samtidig med implementering af ny skolereform. 
 
Frederikshavn Kommunes Biblioteker forventer i 2015 et overskud på 0,2 mio. kr. Budgettet på Frederiks-
havn Kommunes Biblioteker er blevet tilpasset, efter omstrukturering, således at budgettet i 2015 gerne skul-
le være i balance. 
 
Biblioteket fik i 2014 tilskud fra Kulturstyrelsen til Danmark Læser, projektet løber over 2 år, og 2. rate udbe-
tales i 2015. Der sker også en egenbetaling fra Bibliotekets side. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

5. Sammenfatning for hovedområdet Fritid 
 

(nettobeløb i 1.000 kr.) 

 
-= mindreforbrug 

Oprindeligt 
budget 
2015 

Korrigeret 
budget 
2015 

Forventet 
regnskab pr. 
30/4 2015 

Forventet 
regnskab pr. 
31/8 2015 

Aktuel 
afvigelse 

 
Fritid 22.521 

 
 21.329 21.707  378 

 

Fritidsområdet dækker: 
 

 Stadions og grønne områder 

 Tilskud til idrætsforeninger 

 Iscenter Nord 

 Svømmehallen 

 Bannerslundhallen 

 Syvstenhallen 
 
Budgetrammen for fritidsområdet er på 21,3 mio. kr. i 2015. Det forventede regnskabsresultat pr. 30. april 
2015 er et underskud på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 1,9 %. 
 
 
 
Iscenter Nord 
Iscenter Nord forventer i 2015 et regnskabsresultat tæt på balance. Der vil i 2015 stadig være merudgifter 
efter ombygningen af ishallen. Merudgifterne omhandler udvidelse af nød/panikanlæg, installation af eleva-
tor, tre nye brandporte og et brandanlæg. Disse installationer er lovpligtige og kræver herefter service og 
eftersyn. 
 
 
 
Frederikshavn Svømmehal 
I 2015 forventer Frederikshavn Svømmehal et underskud på 0,2 mio. kr. Den væsentligste årsag til det for-
ventede underskud er, at billetprisen er steget fra 2014 til 2015. Dette har påvirket besøgstallet, som har 
været faldende med ca. 1.000 gæster om måneden indtil nu i 2015, og derved resulteret i en lavere billetind-
tægt end budgetteret.  
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6. Sammenfatning for hovedområdet Kultur 
 

(nettobeløb i 1.000 kr.) 
 

-= mindreforbrug 

Oprindeligt 
budget 
2015 

Korrigeret 
budget 
2015 

Forventet 
regnskab pr. 
30/4 2015 

Forventet 
regnskab pr. 
31/8 2015 

Aktuel 
afvigelse 

 
Kultur 29.852 

 
32.648 31.595  -1.053 

 
På kulturområder er der følgende enheder: 

 

 Museer 

 Teatre 

 Musikskolen 

 Stadsarkivet 

 Kulturelle opgaver/projekter 

 Kulturhuse 
 
Budgetrammen for det kulturelle område er på 32,6 mio. kr. i 2015. Det forventede regnskabsresultat pr. 30. 
april 2015 er et overskud på 1,053 mio. kr.,  hvilket svarer til en budgetafvigelse på 3,2 %. 
 
 
Frederikshavn Kommunes Musikskole 
Musikskolen forventer et regnskabsresultat tæt på balance. Musikskolen har i 2015 fået udbetalt bevilling til 
talentudvikling fra Kulturstyrelsen til sæson 2016/2017, beløbet er øremærket til dette. 
 
Salg af undervisningskapacitet til andre musikskoler forventes at holde niveauet fra 2014, ligesom antallet af 
elever og indtjening herfra forventes at være det samme. 
 
Som følge af tidligere års nedskæringer på både ledelses- og undervisningstid, henter Musikskolen et lavere 
beløb på statsrefusion og elevbetaling. Endvidere reguleres statstilskuddet, som følge af for meget udbetalt 
statstilskud i 2013. De negative økonomiske påvirkninger er der taget højde for i budget 2015. 
 
 
 
Frederikshavn Stadsarkiv 
Stadsarkivet forventer i 2015 at der er balance i budgettet. Den største del af stadsarkivets udgifter kommer, 
som følge af arkivets serviceydelser til forvaltninger og institutioner. Det sker i form af vejledning, modtagel-
se, registrering, bevaring og ekspedition i de kommunale samlinger til administrative og historiske formål. 
Der forventes i 2015 investeringer på en del inventar til opbevaring af arkivmateriale. 
 
 
 
Kulturelle opgaver/projekter 
Der forventes et overskud på fælleskontoen på 1,0 mio. kr. Det kan forklares med et forventet overskud på 
(0,6 mio. kr.) på Bannerslundprojektet og færre udgifter på udvendigt vedligehold på Det Musiske Hus. 
 
 
 
Kulturhus Kappelborg 
Kulturhus Kappelborg forventer i 2015 et regnskabsresultat i balance. Der er allerede på nuværende tids-
punkt planlagt forskellige arrangementer for 2015, alt fra pinserock med Beatles fejring, popkoncert, teaterfo-
restillinger, danseforestillinger, blueskoncert, børnekoncerter, Vendsyssel Festival, klaver- og cellokoncert, 
kurser, nytårskoncert, samt forfatterforedrag.  
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7. Sammenfatning for hovedområdet Folkeoplysning 
 

(nettobeløb i 1.000 kr.) 

 
-= mindreforbrug 

Oprindeligt 
budget 
2015 

Korrigeret 
budget 
2015 

Forventet 
regnskab pr. 
30/4 2015 

Forventet 
regnskab pr. 
31/8 2014 

Aktuel 
afvigelse 

 
Folkeoplysning 27.839 

 
27.662 27.607  55 

 
Folkeoplysningsområdets indeholder: 
 

 Folkeoplysende fritidsaktiviteter 

 Start- og udviklingspulje 

 Folkeoplysende voksenundervisning 

 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 

 Lokaletilskud 

 Fritidsaktiviteter indenfor folkeoplysning 
 
Budgetrammen for folkeoplysningsområdet er på 27,6 mio. kr. i 2015. Det forventede regnskabsresultat pr. 
30. april 2015 er et overskud på 0,06 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 0,2 %.  
 
Det beregningsmæssige grundlag er, at der er taget udgangspunkt i forbruget under folkeoplysningsområdet 
for maj til december 2014, idet der forventes samme forbrugsmønster i 2015. 
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8. Anlæg 
 

(nettobeløb i 1.000 kr.) 

 
-= mindreforbrug 

Oprindeligt 
budget 
2015 

Korrigeret 
budget 
2015 

Forventet 
regnskab pr. 
30/4 2015 

Forventet 
regnskab pr. 
31/8 2015 

Aktuel 
afvigelse 

 
Kultur- og Fritidsudvalget 5.769 

 
7.414 5.699  -1.715 

 
På anlægsregnskabet for 2015 på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde forventes et overskud på 1,7 
mio. kr.  
 
Overskuddet skyldes primært overførsel fra 2014 på 1,6 mio.kr. vedrørende ændring af udbetalingsprocedu-
re på ansøgninger til anlægstilskud til fritidsaktiviteter. Det resterende overskud er på pulje til digitalisering og 
velfærdsteknologi. 
 
Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budgetramme til anlæg er på 7,4 mio. kr. og det forventede regn-
skabsresultat pr. 30. april 2015 er et overskud på 1,7 mio. kr. Ud af det forventede regnskabsoverskud på 
1,7 mio. kr., er de 1,6 mio. kr. overført fra regnskab 2014. Det betyder, at det forventede anlægsoverskud i 
2015 er på 0,1 mio. kr. målt i forhold til den oprindelige anlægsbudgetramme i 2015.  
 



Bilag: 2.2. Initiativer til budgetoverholdelse i 2015 - KFU

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 94871/15



Initiativer til budgetoverholdelse i 2015 på Kultur- og Fritidsudvalgets 
budgetområde

4. juni 2015
Det forventede regnskabsresultat i Kultur- og Fritidsudvalget i 2015 er et 
underskud på 0,9 mio. kr. 

På den baggrund iværksættes følgende ekstraordinære tiltag på Kultur- og 
Fritidsudvalgets budgetområde. Tiltag, som er nødvendige at indføre med øjeblikkelig 
effektuering med hensyn til at opnå de tilsigtede økonomiske rationaler. 

1. En vakance-periode på 1 måneder har beregningsmæssigt en besparende virkning 
på 135.000 kr. ved årets udgang. Vakance-perioden gælder alle fastansættelser samt 
midlertidige ansættelser, herunder vikariater, hvor ansættelsesperioden har været af 
minimum 6 måneders varighed. Personer i jobtræning, skåne- og flexjobs, 
sæsonansatte, studerende og elever er ikke omfattet af vakance-perioden. 

2. En vakance-periode på 2 måneder har beregningsmæssigt en besparende virkning 
på 270.000 kr. ved årets udgang. Vakance-perioden gælder alle fastansættelser samt 
midlertidige ansættelser, herunder vikariater, hvor ansættelsesperioden har været af 
minimum 6 måneders varighed. Personer i jobtræning, skåne- og flexjobs, 
sæsonansatte, studerende og elever er ikke omfattet af vakance-perioden. 

3. Tilbageholdenhed på indkøb og tjenesteydelser. 

4. Tilbageholdenhed på uddannelse, kurser og repræsentation

 

Sagsnummer: 14/24271
Dok. nr.: 94871-15 

Emne:
Initiativer til budgetoverholdelse i 
2015 på Kultur- og 
Fritidsudvalgets budgetområde



Bilag: 3.1. KFU budgetrammer 2016-2019 - til dagsordenspunkt

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 76460/15





Bilag: 3.2. Budgetforlig KFU - 2016 - 2019

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 97641/15



Sag nr. 14/21293
Dok.nr. 97641/15

Budget 2016 – 2019

Kultur- og Fritidsudvalget 

(1.000 kr.)

Nr. Beskrivelse Dok. nr.
Drift   
2016

Drift   
2017

Anlæg    
2016

KFU 02/2016 Bødeforlæg – for sent anmeldt flytning 62463/15 150 100 0

KFU 04/2016 Reduktion på Folkeoplysningsområdet 70741/15 1.000 1.000 0

KFU 07/2016 Indtægtsmuligheder i Iscenter Nord – LED skærm/reklamesalg, samt 

takststigning 70849/15 250 250 0

KFU 08/2016 Takststigning 74995/15 125 125 0

- Projekt - Vi bevæger Østervrå -95 -95 0

- Rammereduktion 1.274 1.274 0

I alt 2.704 2.654 0



Bilag: 3.3. Budgetramme 2016-2019 på KFU

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 70326/15



2015 2016 2017 2018

A Digitaliseringspulje KFU 856 3.886 3.886 3.886

B Afbureaukratiseringspulje 3.772 3.752 3.747 3.747
C Økonomiudvalgets reduktionspulje 366 365 365 365
D Mere tid til kerneydelse 3.309 4.117 4.116 4.116
E Difference udmøntning af budget 2013 103 0 0 0
F 1% produktivitetsstigning 0 1.584 3.151 4.704
G 3% reduktionspulje 4.918 4.898 4.898 4.898
H Andel 25 mio. efter nøgletal Eco 2.569 2.569 2.569 2.569
I Demografipulje 522

I alt reduktioner 16.415 21.171 22.732 24.285

2015 2016 2017 2018
A - E I alt reduktioner A - E 8.406 12.120 12.114 12.114
F - I I alt reduktioner F - I jf. idekatalog 8.009 9.051 10.618 12.171

I alt reduktioner 16.415 21.171 22.732 24.285

BUU 01 Ny struktur på fritidsområdet 700 1.500 1.500 1.500
BUU 02 Bæredygtig børneområde model Y 8.537 18.771 18.121 17.489
BUU 05 BUU 05 Reduktion på Ungdomsskoleområdet 540 1.300 1.300 1.300
BUU 07 Ændret SFO-takst 1.390 3.000 2.710 2.435
BUU 08 Rammereduktion fritids- og aftenklubber 1.500 1.500 1.500 1.500
BUU 09 Rullende skolestart på alle skoler 765 1.830 1.780 1.730
BUU 10 Optimere indsatsen i UU 500 500 500 500
BUU 11 Omlægning af skolebibliotekerne 500 1.200 1.200 1.200
BUU 13 Tosprogede og modersmålundervisning 195 475 475 475
BUU 15 SFO - lukkedage 200 585 540 495
BUU 16 Reduktion antal pladser Fr.Havn Døgncenter 1.470 1.470 1.470 1.470
BUU 18 Måltal nedbringelse an antal anbringelser 1.951 3.810 5.668 7.217

I alt beslutningsforslag jf. BUU 12. juni 2014 18.248 35.941 36.764 37.311

Manglende beslutning om finansiering af reduktioner 2015 2016 2017 2018
A - E I alt reduktioner A - E 5.487 7.169 7.167 7.168
F - I I alt reduktioner F - I jf. idekatalog -10.239 -26.890 -26.146 -25.140

I alt manglende beslutning pr. 17. juni 2014 -4.752 -19.721 -18.979 -17.972

BØRNE OG UNGDOMSUDVALGET - REDUKTIONER BUDGET 2015 - 2018

 12.01.2015 Dok 5607-15 Sag 14/21293



KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - REDUKTIONER 2016 2017 2018 2019

A Digitaliseringspulje - KFU 726 726 725 725
B Digitaliseringspulje - Bibliotek og Borgerservice 616 615 614 614
C 1% produktivitetsstigning, 3% reduktionspulje, andel 25 mio. efter Eco nøgletal og demografi 45 -135 -133 1.401
D Lønpulje på 0,5% (i alt 2,0 % i årene 2015, 2016, 2017 og 2018) 317 634 951 0
E Budgetreduktion, jf. beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 1.000 1.000 1.000 1.000

I alt 2.704 2.840 3.157 3.740

Sag 14/21293 dok.nr. 70326/15



Bilag: 3.4. 2016 - Beregningsgrundlag KFU - budgetforlig

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 97027/15



KFU 02/
2016 

KFU 04/2016 KFU07/2016 KFU 08/
2016

Reduktion
1.274.000

1,51

Borgerservice -150.000

Boligstøtte/boligsikring

Udbetaling Danmark

Borgerservice Kontrolenheden -41.313

Kørselskontoret 402.141
Frederikshavn Kommunes
biblioteker

355.503

Hjørringvej 200 107

Øveforeningen Maigaarden 1.051

Kommandantboligen 129

Manegen Sæby Kulturhus 8.296

Maskinhallen 1.408

Museer

Nordjyllands kystmuseum 98.656

Frederikshavn Kunstmuseum 11.034

Konsul Ørums gård 543

Skagen Museum 52.947

Teatre

Frederikshavn Teaterforening 1.986

Teater bibliotek og KAFBU 1.144

Vendsyssel Teater

Stadion og idrætsanlæg

Arealer og pladser 1.031

Boldbanekontrakt

Sæby Svømmebad 47.402

Dybvadhallen 7.886

Frederikshavn Idrætscenter I/S 35.569

Lystfiskerforeningen Fr.havn 530

Skagen Kultur- og Fritidscenter 59.471

Skagen Ridehus 1.655

Skagen Tennis- og Badmintonklub 10.550

FFI 3.613

Sæby Fritidscenter 7.702

Vedligeholdestilskud SIK 15.873

Østervråhallen 19.479

Ålbæk Idrætscenter 21.529

Ålbæk Idrætsforening 3.976

Syvstenhallen 3.468

Fælleskonto

Dispositionspulje 0,5% 4.392

Ad-hoc pulje 1.368

Administration/projektydelser 9.970

Analyse på fritidsområdet 5.390

Bannerslundprojekt 9.910

Borgerhuse 1.592

Børnekultur- puljemidler 1.420

Børnekulturfestival 391

Børnekulturkonsulent 8.262

Filmfestival 1.286

Filmmaskinen

Frederikshavn kommunes prisfest 1.233

Frie midler 6.280

Kulturalliancen 1.015

Maritim Historisk Forening 2.825

Regional Kulturaftale 3.140

Sct. Hans aften Skagen 318

Skagen Festival 3.516

Skulpturer 9

Verdensballetten 569

Aalbæk Kulturhus 1.690
Frederikshavn Kommunale
Musikskole

-40.000

Stadsarkiv 23.613

Bannerslundhallen 8.491

Iscenter Nord -250.000

Kulturhuset Kappelborg -5.000 35.000

Folkeoplysning -1.000.000

Det Musiske Hus 43.954

Frederikshavn Svømmehal -80.000

sag 14/21293 dok.nr. 97027/15



Bilag: 4.1. GODKENDT OG UNDERSKREVET FREDERIKSHAVNER
ORDNING PR 1 JANUAR 2014

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 17514/15



Frederikshavner Ordningen
1. januar 2014
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Hvad er Frederikshavner Ordningen? 
Frederikshavner Ordningen har til formål at støtte det frivillige folkeoplysende forenings arbejde og 

fremme børn og unges udvikling gennem deltagelse i foreningslivet i Frederikshavn Kommune. 

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde arbejder grundlæggende med, gennem et forpligt-

ende fællesskab, at fremme et aktivt medborgerskab og styrke medlemmernes indflydelse på og 

forståelse af at leve i et demokratisk samfund. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at 

tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Ordningen yder tilskud til folkeoplysende foreninger, der igangsætter idræts-, idébestemte og 

samfundsengagerende aktiviteter primært for børn og unge under 25 år, hvortil der er knyttet 

deltagerbetaling.

Frederikshavner Ordningen er Frederikshavn Kommunes udmøntning af Folkeoplysnings lovens reg-

ler om det frie folkeoplysende foreningsarbejde. Ordningen er dermed et supplerende administrati-

ons-  og beslutningsgrundlag til gældende love og bekendtgørelser.

Frederikshavner Ordningens regler og økonomi vedtages af Frederikshavn Byråd, og er kun gæl-

dende indenfor landets grænser.

Folkeoplysningsloven og Frederikshavner Ordningen administreres af Folkeoplysningsudvalget. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: 

Center for Kultur og Fritid

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Tlf.: 9845 9011

E-mail: tasv@frederikshavn.dk 
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Hvem kan få tilskud?

Frederikshavner Ordningen er gældende for 

foreninger, der er godkendt af Folkeoplysnings-

udvalget i Frederikshavn Kommune.

Foreninger, der opfylder kravene til en folke-

oplysende forening jf. Folkeoplysningsloven, 

kan opnå tilskud fra den dato foreningen er 

godkendt som aktiv forening. 

Nye foreninger, der ønsker at blive godkendt, 

kan søge om godkendelse året rundt.  På 

kom  munes hjemmeside under Kultur og Fritid 

findes ansøgningsskema til ”godkendelse af en 

folkeoplysende forening”.

Forudsætninger for at modtage 
tilskud
For at blive tilskudsberettiget, skal foreningen 

opfylde følgende betingelser:

•  Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Fol-

keoplysningslovens bestemmelser

• Være demokratisk opbygget

•  Have vedtægter som indeholder oplysninger 

om:

 •  Foreningens formål

 •  Valg til bestyrelse og antal bestyrel-

sesmedlemmer

 •  Regnskabs- og formueforhold, her-

under valg af revisor

 • Foreningens hjemsted

 • Betingelser for medlemskab

 • Tegningsret for foreningen

 •  Procedure ved indtægtsændringer

•  Have en bestyrelse på minimum 2 personer, 

der er ansvarlig for anvendelse af tilskud, an-

viste lokaler samt regnskab og dokumentation 

for virksomheden

•  Bygge på aktivt medlemskab og har mindst 5 

betalende medlemmer

•  Som udgangspunkt er åben for alle, som til-

slutter sig foreningens formål. 

•  Være hjemmehørende i Frederikshavn Kom-

mune

•  Have en virksomhed, der er almennyttig og 

kontinuerlig

•  Ansøgninger indsendes elektronisk på de til-

hørende blanketter. Blanketter kan rekvireres 

på kommunens hjemmeside

Herudover skal foreningens vedtægter indehol-

de en bestemmelse om, at et eventuelt over-

skud ved foreningens opløsning skal tilfalde 

Frederikshavn Kommune. Disse midler vil blive 

genfordelt til almennyttige formål i Frederiks-

havn Kommune efter Folkeoplysningsudvalgets 

anbefaling. 

Det er en forudsætning for udbetaling af til-

skud, at foreningen har et CVR nummer med 

tilknytning til NEM-konto og en E-mailadresse. 

Det påhviler foreningerne at holde Center for 

Kultur og Fritid opdateret med ændringer i 

dis   se og ved vedtægtsændringer fremsendes ét 

eksemplar af reviderede vedtægter.

Generelt
Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt fast-

sættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen 

af kommunens budget.

Taksterne er vejledende - bortset fra lokaletil-

skuddet samt de supplerende tilskud. Overhol-

delsen af den fastsatte budgetramme kan med-

føre, at folkeoplysningsudvalget må reducere 

de forventede tilskudsbeløb i regnskabsåret. 
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Begrænsninger
Følgende personer kan ikke være medlemmer af 

foreningens bestyrelse:

•  Medlemmer af bestyrelser i fonde, sel skaber, 

foreninger eller andre virksom heder, der ud-

lej er lokaler m.m. til foreningen eller kontrol-

lerer udleje af lokaler m.m. til foreningen.

•  Advokater, revisorer og lignende rådgivere for 

samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger 

eller andre virksomheder, der udlejer lokaler 

m.m. til foreningen, eller som kontrollerer 

udleje af lokaler m.m. til foreningen.

•  Ejere af lokaler m.m., der udlejes til forenin-

gen.

De første 2 punkter omfatter ikke fonde, selska-

ber, foreninger eller andre virksomheder, der er 

almennyttige, og hvis hovedformål er at stille 

faciliteter til rådighed for børn og unge.

Modtagere af tilskud efter dette regelsæt skal 

til enhver tid kunne godtgøre, at de modtagne 

beløb er anvendt til børne- og ungdomsarbej-

de. Konstateres der misbrug af ordningens 

tilskudsbestemmelser, vil dette medføre ophør 

af udbetaling og eventuelt tilbagebetaling af 

udbetalte tilskud. 

Frederikshavner Ordningen yder ikke tilskud til 

foreninger, hvis virksomhed er omfattet af an-

den lovgivning eller som er oprettet eller drevet 

kommercielt.

Børneattester
Folkeoplysende foreninger skal i forbindelse 

med ansøgning om tilskud eller anvisning af 

lokaler afgive erklæring om, at foreningen ind-

henter børneattester, i det omfang foreningen 

ansætter eller beskæftiger personer, der som 

led i udførelsen af deres opgaver skal have di-

rekte kontakt med børn under 15 år.

Erklæringen kan hentes på Frederikshavn Kom-

munes hjemmeside under Kultur og Fritid.   



7

Hvad kan foreningerne få støtte til?

Enhver forening, der tilbyder frivilligt folkeop-

lysende foreningsarbejde for børn og unge, 

har mulighed for at modtage kommunal støtte 

gen nem tre typer af tilskudsordninger:

1.   Aktivitetstilskud

2.  Lokaletilskud

3.  Supplerende tilskud

Du kan læse mere om de tre typer på de føl-

gende sider.

Aktivitetstilskud
Godkendte foreninger modtager tilskud på bag-

grund af antallet af aktive medlemmer under 

25 år samt disse medlemmers aktivitetstimetal i 

ansøgningsperioden:

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 kontin-

gentbeløb” 

3.  Alene deltagelse i enkeltstående arrange-

menter samt kollektive medlemskaber er ikke 

omfattet af medlemsbegrebet 

De aktive medlemmer vægtes forskelligt ved 

beregningen af aktivitetstilskudet:

Aktive medlemmer fra 18 år til og med 24 år = 

antal x 1

Aktive medlemmer under 18 år = antal x 2

Aktive, handicappede medlemmer til og med 24 

år = antal x 8

Ved aktive, handicappede medlemmer forstås 

følgende: Medlemmer, hvis handicap medfø-

rer, at de ikke kan dyrke den samme aktivitet 

eller får det samme udbytte af aktiviteten, som 

øvrige aktive medlemmer.

Opgørelse af aktivitetstimetallet
Aktivitetstimetallet opgøres på følgende måde:

•  Den årlige ordinære foreningstid (træning, 

kampe, social samvær osv.) opgøres på bag-

grund af gennemsnittet af de personer, der 

med aflæsning to gange indenfor kalender-

året med 6 måneders mellemrum, er aktive 

medlemmer 

•  Ekstraordinær foreningstid (lejre, ture, stæv-

ner, weekendarrangementer osv.) opgøres 

konkret ud fra hver enkelt aktivitet/gruppe 

med antal faktiske medlemmer og timer

•  Ved lejre og lign. må timetallet maks. udgøre 

16 timer/døgn pr. person  

•  Et medlem kan indgå i opgørelsen med flere 

aktiviteter, når medlemmet betaler særskilt 

kontingent for hver aktivitet 

Folkeoplysningsudvalget kan foretage en grup-

peopdeling af aktiviteter og ændre medlems-

opdelingen for at opnå en anden differentie-

ring i tilskudsudbetalingen. 

Det samlede aktivitetstilskud, der udbetales til 
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foreningen kan ikke udgøre mere end 85 % af 

det beløb, som de tilskudsberettigede medlem-

mer (bortset fra handicappede medlemmer) i 

ansøgningsperioden har indbetalt i kontingent 

(egenbetaling).

Ved kontingent (egenbetaling) forstås den sam-

lede indbetaling fra aktive tilskudsberettigede 

medlemmer til alle delaktiviteter i forenings-

regi, som er medtaget i aktivitetstimeberegnin-

gen for medlemmerne. 

Begrænsninger
Følgende foreningsmedlemmer er ikke tilskuds-

berettigede:

1.  Aktive medlemmer, der på ansøgningstids-

punktet er i kontingentrestance

2.  Aktive medlemmer, der på ansøgningstids-

punktet er fyldt 25 år

3. Passive medlemmer

Driftstilskud til 
paraplyorganisationer
Til Idrætssamvirket og Frederikshavn Ungdoms 

Fællesråd ydes der et årligt driftstilskud på 4 % 

af den i budgettet afsatte sum til aktivitetstil-

skud. Beløbet deles ligeligt mellem de 2 organi-

sationer og udbetales i 2 rater uden ansøgning.

 
Lokaletilskud
Tilskud til lokaler og lejrpladser søges og bereg-

nes i henhold til de bestemmelser, der fremgår 

af lov om støtte til folkeoplysning.

Det skal præciseres, at gebyrbetalinger ikke kan 

medtages ved ansøgning om lokaletilskud.

Der ydes kun tilskud til nye ansøgninger om lo-

kaletilskud, hvis egnede offentlige lokaler ikke 

kan anvises. 

Udgifter i forbindelse med offentlige entrégi-

vende arrangementer medregnes ikke, ligesom 

der ikke ydes tilskud til udgifter til lokaler 

(ekskl. svømmehaller), hvor andre samtidig har 

adgang mod betaling.

Tilskud ydes som udgangspunkt med henholds-

vis 60 % af forbrugsudgifterne og 75 % af de 

øv rige godkendte driftsudgifter. Overstiger 

ud   gifterne 235,85 kr. pr. time for haller, bortset 

fra ridehaller, og 117,90 kr. pr. time for andre 

lokaler, inkl. ridehaller, ydes der tilskud med 

75 % af de nævnte beløb pr. time (satser 

for 2011). Beløbene reguleres årligt med den 

procentsats, der anvendes ved regulering af 

statens generelle tilskud til kommuner. 

Folkeoplysningsudvalget ønsker at medvirke 

til, at lokalerne anvendes optimalt. Derfor 

skal lokaleindtægter af enhver art kun indgå i 

grundlaget for beregning af lokaletilskud med 

60 %.

Foreningen skal årligt angive det faktiske time-

tal i lokalet/lokalerne. Beregningen foretages 

ved mindst 5 aktive medlemmer i lokalet. 

Medlemsantallet skal opgøres to gange inden 

for samme kalenderår med 6 måneders mel-

lemrum. Gennemsnittet af de to aflæsninger 

danner grundlag for medlemstallet. Et medlem 

kan indgå i tilskudsberegningen med flere 

ak tiviteter, når medlemmet betaler særskilt 

kontingent for hver aktivitet. 

Udgør deltagerne over 25 år mere end 10 %, 

nedsættes lokaletilskuddet forholdsmæs-

sigt, svarende til disse deltageres andel af det 

samlede antal deltagere (ledere, trænere og 

bestyrelsesmedlemmer over 25 år betragtes i 

denne henseende som “ikke medlemmer” og 

medregnes derfor ikke i medlemsoptællingen). 

Ligeledes er dette gældende i forhold til aktivi-

tetstimernes fordeling i lokalet.

Der ydes tilskud til følgende driftsudgifter:

•  Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser 

(udendørsarealer)

 •  renter af prioritetsgæld, hvis låne-

provenuet anvendes til anlægsud-

gifter til det pågældende lokale, 

herunder haller og lejrpladser
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 •  skatter, afgifter og forsikringer ved-

rørende ejendommen

 •  udgifter til ordinær vedligeholdelse, 

opvarmning, belysning, rengøring 

samt eventuelt fornødent tilsyn

•  Lejede lokaler, herunder haller samt lejrplad-

ser (udendørsarealer)

 • det aftalte lejebeløb

 •  udgifter til ordinær vedligeholdelse, 

der ifølge kontrakt påhviler lejeren,  

samt udgifter til opvarmning, be-

lysning, rengøring og eventuelt 

for nødent tilsyn

Folkeoplysningsudvalget kan efter konkret 

ansøgning yde lokaletilskud til:

1.  Egen hal, som foreningen ikke tidligere har 

modtaget lokaletilskud til

2.  Nye lejemål i haller, lokaler og lejrpladser 

eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i 

for hold til udgifterne ved et eksisterende 

lejemål indebærer merudgifter for Frederiks-

havn Kommune

3.  Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundla-

get i haller, som indebærer merudgifter for 

Frederikshavn Kommune

4.  Samlede vedligeholdelsesarbejder over 

50.000 kr. pr. år. 

Gebyrbetaling for benyttelse af 
offentlige lokaler
Ved anvendelse af offentlige lokaler pålægges  

foreninger et gebyr. Gebyrordningen har til 

formål, at 

•  sikre den bedst mulige udnyttelse af de eksi-

sterende faciliteter til fritidsformål

•  udjævne den økonomiske forskel ved anven-

delse af private og offentlige fritidsfaciliteter

•  sikre tilvejebringelsen af midler, der kan 

mindske Folkeoplysningsudvalgets budget-

midler på lokaletilskudsområdet samt 

nedbringe lokaleudgifterne i egne eller lejede 

lokaler for de klubber og foreninger, der mod-

tager lokaletilskud.

Følgende faciliteter er omfattet af gebyrord-

ningen

• Offentlige svømme- og idrætshaller

• Kommunalt Iscenter

• Skolernes svømmesale

•  Skolernes sportsaulaer, gymnastiksale, faglo-

kaler og klasseværelser

• Kultur- og Borgerhuse

•  Kommunale lokaler, der er udlånt som klub-

lokaler

Gebyrtaksterne for ovennævnte faciliteter 

fremgår af side 14 – Takster og puljer.

Opkrævning af gebyr
Opkrævning af gebyr foretages 1 gang årligt på 

grundlag af det meddelte og faktiske udlån til 

•  kampe, turneringer, træningskampe, ordinær 

træning, enkeltarrangementer uden overnat-

ning mv. i pågældende skolesæson 

Arrangementer med overnatning opkræves 

særskilt.

Folkeoplysningsudvalget kan træffe beslut-

ning om, at gebyrbetalingen kan modregnes 

i de driftstilskud, der udbetales i henhold til 

bestemmelserne i dette regelsæt.

Provenu ved gebyr 
Provenuet ved gebyrordningen anvendes så-

ledes:

•  Medfinansiering til opretholdelse af lokaletil-

skudsprocent på henholdsvis 60/75 %

•  Udbetaling af tilskud til energibesparende 

foranstaltninger 

•   Udbetaling af anlægstilskud til anvendelse 

for indfrielse/omlægning af rentebærende 

lån i faciliteter, der anvendes til børne- og 

ungdomsarbejde

•  Udbetaling af anlægstilskud ved nybyggeri 

samt ved om- og tilbygning af faciliteter, der 

anvendes til børne- og ungdomsarbejde

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra konkrete 

vurderinger, hvorledes provenuet skal fordeles. 
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Foreninger kan yderligere søge supplerende 

tilskud til:

• Uddannelse af ledere og instruktører

• Træner- og instruktørtilskud

• Transporttilskud

Uddannelse af ledere og instruk-
tører
For Frederikshavn Kommune er det afgørende, 

at foreninger kan tilbyde spændende og ved-

kommende aktiviteter for deres medlemmer, 

hvilket kræver velkvalificerede ledere, trænere 

og instruktører, der udvikler og uddanner sig 

kontinuerligt. 

Der ydes derfor tilskud på 80 % af kursusfor-

budne udgifter, fx kursusgebyrer, opholds-

udgifter samt transportudgifter med billigste 

offentlige transportmiddel, når kursets indhold 

tilstræber at uddanne ledere og instruktø-

rer. Tilskuddet kan kun søges til personer, der 

udfører ulønnet leder- og instruktørarbejde i 

foreningen. 

Maksimumbeløbet pr. person pr. år udgør pt. 

8.000 kr., og fastsættes hvert år i forbindelse 

med vedtagelsen af driftsbudgettet.

Det er ligeledes en betingelse for opnåelse af 

leder- og instruktørtilskud, at eventuelle øvrige 

tilskudsmuligheder er modregnet i den frem-

sendte ansøgning.

Ansøgning, vedlagt kursusprogram samt doku-

mentation for afholdte udgifter, fremsendes 

umiddelbart efter kursets afvikling og udbeta-

les løbende. Ansøgningsfristen udløber 1. marts 

i det efterfølgende kalenderår. 

Træner- og instruktørtilskud
Frederikshavn Kommune ser det frivillige folke-

oplysende arbejde som en grundsten i vores 

kommune, men anerkender også at der er ud-

fordringer i foreningslivet med at fastholde og 

rekrutere trænere og instruktører.

Frederikshavner Ordningen giver derfor mulig-

hed for at yde tilskud til foreningers udgifter til 

aflønning af trænere og instruktører. Tilskuddet 

kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 40 % 

af de tilskudsberettigede medlemmers kontin-

gentbetaling (egenbetaling). 

Der ydes kun tilskud til følgende udgifter:

•  løn- og kørselsudgifter honoreres med tilskud 

på 40 %

•  gaver/gavekort/mundering honoreres med 

tilskud på 80% på max. udgiftsloft 3.000 kr. 

(ulønnet trænere/instruktøre).

Såfremt foreningens medlemmer over 25 år 

ud gør mere end 10% af foreningen som helhed, 

nedsættes træner- og instruktørtilskuddet for-

Supplerende tilskud
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holdsmæssigt, svarende til disse medlemmers 

andel af det samlede antal medlemmer.
Transporttilskud
Frederikshaver Ordningen giver mulighed for at 

yde tilskud til foreninger til afholdte forenings-

etableret transportudgifter inden for landets 

grænser til træning, træningslejre, turnerings-

kampe, stævner og lejre.

Tilskuddet ydes som udgangspunkt med 40 % 

af de tilskudsberettigede transportudgifter. 

Følgende udgifter er ikke tilskudsberettigede:

1.  Diæter, fortæringsudgifter m.v. ved transport 

til kampafvikling m.v.

2.  Særskilte afholdte transportudgifter til træ-

nere/instruktører og ledere

3. Transportudgifter ved kursusdeltagelse

4.  Afholdte transportudgifter til enkeltpersoner 

ved deltagelse i træning og lignende. 

Såfremt foreningens medlemmer over 25 år ud-

gør mere end 10 % af foreningen som helhed, 

nedsættes transporttilskuddet forholdsmæs-

sigt, svarende til disse medlemmers andel af 

det samlede antal medlemmer.
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Tilskud udbetales på grundlag af ansøgning på 

godkendte blanketter, der fremsendes til:

Center for Kultur og Fritid

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

tasv@frederikshavn.dk

Ansøgningen udarbejdes på baggrund af for-

eningens regnskab for foregående regnskabsår.  

Ansøgningsfrist er senest den 1. marts, for 

tilskudsperioden 1/1 – 31/12.

Center for Kultur og Fritid udbetaler det ende-

lige beregnede tilskudsbeløb i juli måned. 

I januar måned udbetales et a conto beløb, 

som modregnes tilskudsbeløbet i juli. A conto 

beløbets størrelse fastsættes af Folkeoplys-

ningsudvalget.

Nye godkendte foreninger får udbetalt et 

”års værk” som engangsudbetaling fra den 

dato, foreningen er godkendt som aktiv for-

ening.  

Modtagere af tilskud efter bestemmelserne i 

dette regelsæt skal senest 1. maj uopfordret  

fremsende 1 stk. revideret regnskab til Folke-

oplysningsudvalget. Regnskabet skal være 

underskrevet af samtlige medlemmer af be-

styrelsen. 

Samtlige tilskudsberettigede udgifter skal 

være udspecificeret i årsregnskabet, og der 

skal så ledes ikke medsendes dokumentation 

herfor. Dog skal foreningen, på opfordring fra 

Center for Kultur og Fritid, kunne forelægge 

dokumen tation for udgifterne.

Endvidere skal foreningen, på opfordring, 

kunne fremsende medlemsopgørelse, aktivi-

tetsoversigt og dokumentation for timerne i 

lokalet/lokalerne.

Krav til revision 

Regnskabet aflægges for perioden 1/1 til 31/12.

Regnskaber for foreninger, der modtager et 

årligt ordinært driftstilskud på 300.000 kr. eller 

derover via bestemmelserne i dette regelsæt, 

skal revideres af registreret eller statsautorise-

ret revisor.

Revision af regnskab for større tilskud (300.000 

kr. og derover) skal ske efter reglerne i 

§ 29 i folkeoplysningsbekendtgørelsen.

Revision af regnskab for mindre tilskud (under 

300.000 kr.) skal ske efter reglerne i § 29 i 

folkeoplysningsbekendtgørelsen.

Administration
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GEBYRBETALING jvf. § 8.
Følgende offentligt ejede lokaler er omfattet af gebyrordningen med efterfølgende takster (2012):

Kommunale svømme-, idræts- og skøjtehaller                                60 kr. pr. time

Svømmesale, sportsaulaer     30 kr. pr. time

Kultur- og borgerhuse, pr. særskilt rum    30 kr. pr. time

Gymnastiksale og faglokaler     20 kr. pr. time

Klasseværelse, herunder almindelige lokaler i kulturhuse mv.  15 kr. pr. time

Ved lokaler, der er udlånt til klublokaler, fastsættes gebyrbetalingen individuelt.

Arrangementer med overnatning opkræves særskilt med 5 kr. pr. deltager/døgn, dog minimum 250 

kr. pr. overnatning, jf. i øvrigt ”regler for leje af lokaler til overnatning”.

Priserne følger den årlige prisregulering udmeldt af KL og følger byrådsperioden.

Anlægspuljen:
Foreninger kan søge anlægspuljen om tilskud til renovering og ombygning (se regelsæt). Ansøg-

ningen skal indeholde en beskrivelse af formål, udførelse, budget- herunder egenbetaling, værdi 

af eget arbejde og om der er søgt andre steder. Anlægspuljen skal søges senest 1. september.

Initiativpuljen:
Foreninger kan søge Initiativpuljen om tilskud til nye initiativer (se regelsæt). Ansøgningen skal 

indeholde en beskrivelse af formål, udførelse, udspecificeret budget og om der er søgt andre ste-

der. Initiativpuljen kan søges hele året. 

Takster og puljer 
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Ikrafttræden og ophævelse

•  “Frederikshavner Ordningen” træder i kraft 1. januar 2014.
•   “Frederikshavner Ordningen” kan af byrådet ophæves eller ændres med 3 måneders 

varsel  til den 1. januar

Således vedtaget af Frederikshavn Byråd, den 29. maj 2013

Lars Møller Mikael Jentsch
Borgmester Kommunaldirektør



Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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2015

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
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Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: 
Forudsætning for at modtage tilskud: 
Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende 
blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens 
hjemmeside.  
 

1. Ansøgning skal ske via WinKAS.  FOU – ok  
 
Adm.bemærkning: formuler, at det er en webdel på 
hjemmesiden, og at der ikke er tvang til at bruge 
winkas regnskabssystem. 
 

Generelt: 
Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt fastsættes 
hvert år i forbindelse med vedtagelsen af 
kommunens budget. 
 
Taksterne er vejledende – bortset fra lokaletilskud 
samt de supplerende tilskud. Overholdelsen af den 
fastsatte budgetramme kan medføre, at 
Folkeoplysningsudvalget må reducere de forventede 
tilskudsbeløb. 
 

1. Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt 
fastsættes hvert år i forbindelse med 
vedtagelsen af Kultur- og fritidsudvalgets 
budget.  
 
Fagudvalget melder senest den 1. juli ud, 
hvad udvalget forventer, at budgetrammen 
forventes at blive. 
 
Taksterne er vejledende. Overholdelsen af 
den fastsatte budgetramme kan medføre, 
at Folkeoplysningsudvalget må reducere de 
forventede tilskudsbeløb. Gældende takster 
og procentsatser fremgår af side XX – 
Takster og puljer. 

Foreningerne søger på baggrund af foreningens 
regnskab for foregående regnskabsår.  
 
FOU:  ok 

Børneattester: 
Erklæringen kan hentes på Frederikshavn 
Kommunes hjemmeside under Kultur og Fritid. 
 

1. Erklæring om indhentelse af børneattester 
sker ved markering af flueben i forbindelse 
med indberetning af tilskud. 

FOU: ok 

Definition handicappet medlem: 
Ved aktive, handicappede medlemmer forstås 
følgende: Medlemmer hvis handicap medfører, at de 
ikke kan dyrke samme aktivitet eller får samme 
udbytte af aktiviteten, som øvrige aktive 
medlemmer 

1. Hvert enkelt medlem, (dvs. forældre til 
børn under 18), skal skriftligt erklære 
overfor foreningen, at deltagelse sker som 
handicappet i forhold til aktiviteten. 

2. Ændring i faktortallet – op eller ned – kan 
ske årligt sammen med fastsættelsen af 
øvrige takster. 
 

Handicappede medlemmer tæller i dag gange 8. 
 
På øvrige områder bruges lægeerklæring eller lign. til 
at dokumentere handicap. 
  
FOU: ok 
 
adm. Bemærkning - brug evt. tekst fra oprindelig 
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ordning if. til en standarderklæring  
 

*Hvad er en aktivitetstime: 
- Den årlige ordinære foreningstid (træning, 

kampe, social samvær osv.) 
- Ekstraordinær foreningstid (lejre, ture, 

stævner, weekendarrangementer osv.) 
 
Det samlede aktivitetstilskud, der udbetales til 
foreningen kan ikke udgøre mere end 85 % af det 
beløb, som de tilskudsberettigede medlemmer 
(bortset fra handicappede medlemmer) i 
ansøgningsperioden har indbetalt i kontingent 
(egenbetaling) 
 

Taktik, bad, omklædning og socialt samvær 
medtælles ikke i opgørelsen af aktivitetstimer 

  

Ved udvidelse af aktivitetstimer, må forventes lavere 
kr./øre sats pr. aktivitetstime.   
 
FOU: foreningsetablerede, programlagte sociale 
aktiviteter samt taktikmøder og planlægning, der 
aktiverer medlemmerne, kan også medtælles. 
Taktik, bad og omklædning medtælles med 
maksimalt en halv time. 

 

Driftstilskud til paraplyorganisationer: 
Til Idrætssamvirket og Frederikshavn 
Ungdomsfællesråd ydes der et årligt driftstilskud på 
4 % af den i budgettet afsatte sum til 
aktivitetstilskud. Beløbet deles ligeligt mellem de 2 
organisationer og udbetales i 2 rater uden 
ansøgning. 
 

- Paraplyorganisationerne modtager 
fremover i alt 200.000 kr. årligt til deling 
mellem organisationerne. 

- Paraplyorganisationerne skal fremover 
udarbejde og indsende virksomhedsplan og 
regnskab. 

FOU: ønsker at fastholde en procentsats.  
En virksomhedsplan vil være et uforholdsmæssigt 
stort arbejde – foreslår en mindre aktivitetsplan. Der 
ønskes en dialog om indholdet i en sådan plan. 
 
 

*Lokaletilskud: 
Tilskud ydes som udgangspunkt med henholdsvis 60 
% af forbrugsudgifterne og 75 % af de øvrige 
godkendte driftsudgifter. 
 
Antallet af faktiske timeforbrug hvor der er aktivitet i 
lokalet og minimum 5 personer til stede indgår i 
beregningen af lokaletilskuddet. Overstiger 
udgifterne 248,60 kr. pr. time for haller, bortset fra 
ridehaller, og 124,25 kr. pr. time for andre lokaler, 
inkl. ridehaller, ydes der tilskud med 75 % af de 
nævnte beløb pr. time (satser for 2014). 

KFU: Lokaletilskuddet fastholdes i år 1 – og KFU 
varsler en nedsættelse af taksten på 
forbrugsudgifter med 5 % hvert af de kommende år. 

FOU: ønsker at den ordning, der har gennemslag i 
budgetåret 2015 (med baggrund af tilskud beregnet 
på 2014 regnskaberne) skal vise, om det er 
nødvendigt at ændre på disse takster, før der varsles 
nedsættelser. FOU har forståelse for et behov for at 
sende signal om, at man ønsker at have fortsat fokus 
på energirenoveringer. 
FOU er bekymrede for konsekvenserne af en 
yderligere beskæring af lokaletilskuddet, da ikke alle 
foreninger rammes lige af en sådan beskæring. 
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Forklaring: 
Iht. loven er kommunen kun forpligtiget til at yde 
tilskud med 65 %. Med de hhv. 60 % og 75 % er vi 
nede på ca. 67 % i forhold til udgifterne men i 
forhold til tilskud pr. time kan tilskuds pct. 
nedsættes til 65 %.  
 
Da ovenstående først slår igennem i 2015 er den 
økonomiske konsekvens beregnet ud fra tilskud 
udbetalt i 2014 og vi har derfor ikke det fulde 
overblik over hvad de nye pct. satser iht. den 
reviderede ordning vil give af besparelse på 
lokaletilskudsområdet. Forventningen er dog mellem 
1 mio. – 1,5 mio. kr. 
 

*Træner- og instruktørtilskud: 
Tilskuddet kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 
40 % af de tilskudsberettigede medlemmers 
kontingentbetaling (egenbetaling). 
 
Der ydes kun tilskud til følgende udgifter: 

- Løn- og kørselsudgifter honoreres med 
tilskud på 40 % 

- Gaver/gavekort/mundering honoreres med 
tilskud på 80 % på max. udgiftsloft 3.000 kr. 
(ulønnet trænere/instruktører) 

 

Beregning af tilskud til Træner/Instruktør (løn og 
kørsel) adskilles fra beregning af gaver/mundering. 
 
Procentsatsen for trænertilskud (løn/kørsel) 
fastsættes til 30 % 
 

Se beregningseksempel på side 6. 
Beregnet på baggrund af tilskud udbetalt i 2014: 
 
Hvis man nedsætter tilskud til løn- og kørsel til hhv. 
30 % vil besparelsen være følgende: 
 

30 %  503.271 kr. 
 
FOU: ok  

*Transporttilskud: 
Følgende udgifter er ikke tilskudsberettigede: 

- Afholdte transportudgifter til 
enkeltpersoner ved deltagelse i træning og 
lignende 

 

Der ydes ikke tilskud til transport til enkeltpersoner. 
  

FOU: ok 
 
Adm. Bemærkning 
Husk fokus på foreningsetableret transport i 
formuleringerne 

*25 års reglen:  KFU foreslår ingen ændringer i 25 års reglen. 
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Såfremt foreningens medlemmer over 25 år udgør 
mere end 10 % af foreningen som helhed, nedsættes 
lokaletilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse 
medlemmers andel af det samlede antal 
medlemmer. 
 
25 års reglen gælder også de supplerende tilskud, 
dog først gældende fra 2015. 
 
54 % af de foreninger der modtog lokaletilskud i 
2014, blev reduceret ift. Medlemmer over 25 år. 
 

 
FOU: der er behov for at have fokus på brugen af 
selvejende institutioner og haller til forskellige 
udøvergrupper. 

Anvisning af lokaler: 
Der ydes kun tilskud til nye ansøgninger om 
lokaletilskud, hvis egnede offentlige lokaler ikke kan 
anvises. 
 
Iht. Folkeoplysningsloven anviser 
kommunalbestyrelsen i prioriteret rækkefølge til den 
frie folkeoplysende virksomhed følgende til formålet 
egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og 
andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører 
kommunen eller er beliggende i denne: 
 

1. Kommunale lokaler m.v. 
2. Lokaler m.v., der benyttes til udbud af 

uddannelser med godkendelse efter lov om 
institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksenuddannelse 
m.v., lokaler, der benyttes til udbud af 
uddannelserne til social- og 
sundhedshjælper, social- og 
sundhedsassistent, sygeplejerske og 
radiograf, og af den pædagogiske 
grunduddannelse og lokaler, der benyttes 

- Selvejende institutioner indgår som en del 
af udvalgets anvisning af lokaler. Dog med 
de egnede offentlige lokaler som første 
prioritet. 

FOU: ok – sæt foreningsdrevne lokaler ind som 
tredjeprioritet før private lokaler. 
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*Beregninger  

Beregninger er foretaget på baggrund af tilskud udbetalt i 2014, da den reviderede ordning først har effekt fra 2015: 

Tilskudstyper: Procentsatser: Forbrug: Forslag: Konsekvens: 
Aktivitetstilskud 
 

Pt. 0,70 kr./øre 4.675.056 kr. - - 

Lokaletilskud Pt. 75 % 
 
(Fra 2014 med virkning i 2015, 
hhv. 60 % forbrugsudgifter og 75 
% øvrige driftsudgifter) 

12.147.240 kr. Udgangspunkt ændres fra 
75 % til 65 %:  
10.693.230 kr.  
 
Max. tilskuds pct. pr. time 
ændres fra 75 % til 65 %: 
11.714.890 kr. 
 
Både udgangspunktet og 
max tilskuds. Pct. pr. time 
ændres fra 75 % til 65 %:  
10.534.265 kr. 
 

 
 
1.454.010 kr. 
 
 
 
432.350 kr. 
 
 
 
 
1.612.975 kr. 

Træner- og instruktørtilskud 
 
OBS! Adskillelse ift. en beregning 
af hhv. løn og kørselsudgifter til 
trænere- og instruktører er ikke 
muligt, da det samlede tilskud til 
udbetaling afhænger af 

Pt. 40 % og 80 % 4.398.488 kr. 30 % og 80 %: 
3.895.217 kr.  
 
20 % og 80 %: 
3.226.560 kr. 
 

 
503.271 kr. 
 
 
1.171.928 kr. 

til aktiviteter efter lov om centre for 
undervisningsmidler m.v. 

3. Regionale lokaler m.v. 
4. Statslige lokaler m.v. 
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foreningens egenbetaling – se 
beregning på side 6. 
 

Transporttilskud 
 

Pt. 40 % 1.391.679 kr. - - 

25 års reglen 
 

Pt. 10 % over  12.147.240 kr. 40 % over: 
12.847.415 kr. 
 
50 % over: 
13.026.272 kr. 
 
80 % over: 
16.182.229 kr. 
 
Neutralisere/fjerner: 
19.860.219 kr. 
 

 
-708.047 
 
 
-886.904 
 
 
-4.042.861 
 
 
-7.720.851 

Leder- og instruktørtilskud 
 

Pt. 80 % 688.983 kr. - - 

 

*Træner- og instruktørtilskud – beregningseksempel: 

Løn- og kørselsudgifter:  40.000 kr.   40 % af 40.000 = 16.000 kr. 

Gaver/gavekort/mundering:  1.500 kr.  80 % af 1.500 = 1.200 kr.   I alt: 17.200 kr.  

Egenbetaling:   25.000 kr.  40 % af 25.000 = 10.000 kr. 

 
Da det samlede tilskud max. kan udgøre 40 % af foreningens egenbetaling, er det beregnet tilskud til foreningen 10.000 kr. Såfremt foreningens medlemmer over 25 
år udgør mere end 10 % af foreningen som helhed, nedsættes træner- og instruktørtilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse medlemmers andel af det samlede 
antal medlemmer. 
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OBS! Foreningernes tilskud er beregnet på baggrund af regnskab for foregående regnskabsår, dvs. de søger på baggrund af faktiske 
afholdte udgifter. 
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Folkeoplysningsudvalgets møde 16. marts 2015: 
 
Yderligere forslag til KFU: 
 

 FOU ønsker at appellere til, at der afholdes en fyldestgørende høringsproces. 

 FOU ønsker, at der bliver set på Folkeoplysningsudvalgets tilskud til Brugerforeningen i Arena Nord samt på typebestemmelse af 
lokaler i Arena Nord.  

 FOU ønsker, at fristen for tilskudsansøgninger udsættes til 1. april af hensyn til foreningernes revision. (regnskaber fastholdes til 1. 
maj) 
 

 



Bilag: 4.3. Høringsmateriale - ændringer i Frederikshavner Ordningen

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 67973/15



Høringsmateriale – ændringer i Frederikshavner Ordningen      

        Sag: 14/22019 
        Dok. nr.: 67973-15 

Side 1 af 3 
 

Fremover benævnes tilskudsordningen: ”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune”. 

Den årlige ansøgningsfrist for tilskudsordningen er fremadrettet 1. april. 

Gældende: Forslag til ændringer: Bemærkninger: 
Forudsætning for at modtage tilskud: 
Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende 
blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens 
hjemmeside.  
 

1. Ansøgning skal ske via WinKAS.  Det understreges redaktionelt, at det er Winkas 
webdelen på den kommunale hjemmeside, der 
bliver obligatorisk at bruge. Foreningerne vælger 
stadig eget regnskabssystem. 
 

Generelt: 
Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt fastsættes 
hvert år i forbindelse med vedtagelsen af 
kommunens budget. 
 
Taksterne er vejledende – bortset fra lokaletilskud 
samt de supplerende tilskud. Overholdelsen af den 
fastsatte budgetramme kan medføre, at 
Folkeoplysningsudvalget må reducere de forventede 
tilskudsbeløb. 
 

1. Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt 
fastsættes hvert år i forbindelse med 
vedtagelsen af Kultur- og fritidsudvalgets 
budget.  
 
Fagudvalget melder senest den 1. juli ud, 
hvad udvalget forventer, at budgetrammen 
forventes at blive. 
 
Taksterne er vejledende. Overholdelsen af 
den fastsatte budgetramme kan medføre, 
at Folkeoplysningsudvalget må reducere de 
forventede tilskudsbeløb. Gældende takster 
og procentsatser fremgår af side XX – 
Takster og puljer. 
 

Foreningerne søger på baggrund af foreningens 
regnskab for foregående regnskabsår.  
 

Børneattester: 
Erklæringen kan hentes på Frederikshavn 
Kommunes hjemmeside under Kultur og Fritid. 
 

1. Erklæring om indhentelse af børneattester 
sker ved markering af flueben i forbindelse 
med indberetning af tilskud. 

 

Definition handicappet medlem: 
Ved aktive, handicappede medlemmer forstås 
følgende: Medlemmer hvis handicap medfører, at de 
ikke kan dyrke samme aktivitet eller får samme 
udbytte af aktiviteten, som øvrige aktive 
medlemmer 

1. Hvert enkelt medlem, (forældre til børn 
under 18), skal skriftligt erklære overfor 
foreningen, at deltagelse sker som 
handicappet i forhold til aktiviteten. 

2. Ændring i faktortallet – op eller ned – kan 
ske årligt sammen med fastsættelsen af 

Der udarbejdes en standarderklæring, der kan 
hentes på den kommunale hjemmeside 
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øvrige takster. 
 

*Hvad er en aktivitetstime: 
- Den årlige ordinære foreningstid (træning, 

kampe, social samvær osv.) 
- Ekstraordinær foreningstid (lejre, ture, 

stævner, weekendarrangementer osv.) 
 
Det samlede aktivitetstilskud, der udbetales til 
foreningen kan ikke udgøre mere end 85 % af det 
beløb, som de tilskudsberettigede medlemmer 
(bortset fra handicappede medlemmer) i 
ansøgningsperioden har indbetalt i kontingent 
(egenbetaling) 
 

Foreningsetablerede, programlagte sociale 
aktiviteter samt taktikmøder og planlægning, der 
aktiverer medlemmerne kan medtælles. 
Taktik, bad og omklædning medtælles med 
maksimalt en halv time. 

 

  

Driftstilskud til paraplyorganisationer: 
Til Idrætssamvirket og Frederikshavn 
Ungdomsfællesråd ydes der et årligt driftstilskud på 
4 % af den i budgettet afsatte sum til 
aktivitetstilskud. Beløbet deles ligeligt mellem de 2 
organisationer og udbetales i 2 rater uden 
ansøgning. 
 

- Paraplyorganisationerne modtager 
fremover i alt 200.000 kr. årligt til deling 
mellem organisationerne. 

- Paraplyorganisationerne skal fremover 
udarbejde og indsende virksomhedsplan og 
regnskab. 

 
 

*Træner- og instruktørtilskud: 
Tilskuddet kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 
40 % af de tilskudsberettigede medlemmers 
kontingentbetaling (egenbetaling). 
 
Der ydes kun tilskud til følgende udgifter: 

- Løn- og kørselsudgifter honoreres med 
tilskud på 40 % 

- Gaver/gavekort/mundering honoreres med 
tilskud på 80 % på max. udgiftsloft 3.000 kr. 
(ulønnet trænere/instruktører) 

 

Beregning af tilskud til Træner/Instruktør (løn og 
kørsel) adskilles fra beregning af gaver/mundering. 
 
Procentsatsen for trænertilskud (løn/kørsel) 
fastsættes til 30 % 
 

 

*Transporttilskud: Der ydes ikke tilskud til transport til enkeltpersoner. Der vil være redaktionel opmærksomhed på at 
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Følgende udgifter er ikke tilskudsberettigede: 
- Afholdte transportudgifter til 

enkeltpersoner ved deltagelse i træning og 
lignende 

 

  formulere, at der i alle tilfælde skal være tale om 
foreningsetableret transport. 
 

Anvisning af lokaler: 
Der ydes kun tilskud til nye ansøgninger om 
lokaletilskud, hvis egnede offentlige lokaler ikke kan 
anvises. 
 
Iht. Folkeoplysningsloven anviser 
kommunalbestyrelsen i prioriteret rækkefølge til den 
frie folkeoplysende virksomhed følgende til formålet 
egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og 
andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører 
kommunen eller er beliggende i denne: 
 

1. Kommunale lokaler m.v. 
2. Lokaler m.v., der benyttes til udbud af 

uddannelser med godkendelse efter lov om 
institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksenuddannelse 
m.v., lokaler, der benyttes til udbud af 
uddannelserne til social- og 
sundhedshjælper, social- og 
sundhedsassistent, sygeplejerske og 
radiograf, og af den pædagogiske 
grunduddannelse og lokaler, der benyttes 
til aktiviteter efter lov om centre for 
undervisningsmidler m.v. 

3. Regionale lokaler m.v. 
4. Statslige lokaler m.v. 

- Selvejende institutioner og foreningsdrevne 
lokaler indgår som en del af 
Folkeoplysningsudvalgets anvisning af 
lokaler. Dog med de egnede offentlige 
lokaler som første prioritet. 

 



Bilag: 4.4. Følgebrev til høringsparter vedr. tilskudsordning for foreninger i
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Vedlagt: Forslag til ændret tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune 

Frederikshavn Kommune 

Rådhus Allé 100 

9900 Frederikshavn 

 

Tel.: +45 98 45 50 00 

post@frederikshavn.dk 

www.frederikshavn.dk 

CVR-nr. 29189498 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. april 2015 

 

Frederikshavner Ordning udsendes i høring 

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 15. april 2015 besluttet at sende forslag til 

revideret Frederikshavner Ordning i høring blandt høringsrelevante parter. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede endvidere, at støtteordningen fremadrettet skal 

benævnes: ”Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune”.  

 

Høringsmaterialet er opdelt på følgende måde: Den første kolonne beskriver den 

gældende ordning. Den anden kolonne omhandler Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til 

ændring af ordningen, mens den tredje kolonne viser de bemærkninger, som Kultur- og 

Fritidsudvalget har til de anførte forslag.  

 

Kommentarer til forslaget indsendes til Frederikshavn Kommune, Center for Kultur og 

Fritid, senest mandag den 18. maj kl. 12.00 pr. mail til ufbo@frederikshavn.dk. 

 

Baggrunden for ændring af støtteordningen er Frederikshavn Kommunes budgetforlig 

2015-2018, hvor Frederikahavn byråd på møde den 17. september 2014, besluttede at 

opsige Frederikshavner Ordningen pr. 1. januar 2015 samt opsige kutyme med et 

”omstillings år”. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget har efterfølgende i dialog med Folkeoplysningsudvalget 

udarbejdet forslag til revideret tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i 

Frederikshavn Kommune.  

 

På Frederikshavn Kommunes hjemmeside kan høringsparter fra den 20. april læse 

mere om Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om at sende ”Tilskudsordningen for 

foreninger i Frederikshavn Kommune” i høring, samt finde høringsmaterialet i 

elektronisk udgave. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kultur- og Fritidsudvalget   

  

 

Center for Kultur og Fritid 

Sagsnummer: 14/22019 

Dok.nr.:  

 

Sagsbehandler: Uffe Borg 

Direkte telefon.: +45 98 45 5056 

E-mail: ufbo@frederikshavn.dk  

  

mailto:ufbo@frederikshavn.dk
mailto:ufbo@frederikshavn.dk
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Høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 12.maj  2015 

Høringsmateriale – Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune 

 

Uffe Borg har på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget udsendt materiale til høring i 

Integrationsrådet. Fristen for aflevering af høringssvaret er den 18. maj 2015. Næste 

møde i integrationsrådet er den 2. juni 2015. Materialet er derfor blevet behandlet på 

mail med efterfølgende udfærdigelse af høringssvaret. 

 

I forhold til materialet udtrykker medlemmer fra Integrationsrådet en bekymring omkring 

ansøgningsmodellen, som obligatorisk skal ske via Winkas Web på kommunens 

hjemmeside. Det er tvivl om hvorvidt medlemmerne kan håndtere denne 

ansøgningsform. Vil der være hjælp til dem, der ikke kan håndtere ansøgningsformen? 

Integrationsrådet anbefaler derfor, at det tydeligt fremgår hvordan og hvor man kan 

få hjælp til ansøgningen.  

 

Sagsnummer:  

15/16800 
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Halinspektørgruppen i Frederikshavn Kommune skal opfordre til, at der ved revision af 

Frederikshavner Ordningen skabes lige økonomiske vilkår ved foreningers brug af lokaler uanset 

hvor, man som forening er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.  

Der henvises i øvrigt til vedhæftede notat ”Kommentar til videreudvikling af Frederikshavner 

Ordningen” af 25. april 2012 fremsendt ved tidligere høring af Frederikshavner Ordningen i 

forbindelse med revision af denne.  

 

Med venlig hilsen 

Skagen Kultur- og Fritidscenter  

Skagen Sportscenter  

Ålbæk Idrætscenter  

Bannerslundhallen  

Arena Nord  

Frederikshavn Idrætscenter  

Frederikshavn Svømmehal  

Sæby Svømmebad  

Sæby Fritidscenter  

Dybvad-Hallen  

Østervrå Idræts- og Kulturcenter 

 

Kommentar til videreudvikling af Frederikshavner Ordningen 

Opmærksomheden skal henledes på, at der i den reviderede Frederikshavner Ordning ikke indgår 

harmonisering af de økonomiske vilkår for foreningers anvendelse af kommunale og selvejende 

institutioners lokaler.  

Foreninger med aktiviteter i idrætshaller, sale m.v. i selvejende institutioner vil stadig være 

forskelsbehandlet i forhold til foreninger, der benytter tilsvarende lokaler i kommunale lokaler omfattet af 

Gebyrordningen.  

Det betyder, at der eksempelvis ved brug af idrætshaller vil være en forskel på foreningernes nettoudgift på 

op til 181,50 kr. pr. time afhængende af antal medlemmer over 25 år. Denne forskel skyldes, at der i 

idrætshaller omfattet af Gebyrordningen IKKE skeles til medlemmernes alderssammensætning. Uanset om 

alle medlemmer er over 25 år vil gebyr pr. time udgøre 60 kr. En tilsvarende forening i en selvejende 

institution vil betalingen pr. time udgøre 241,50 kr.  

Generelt for alle foreninger der benytter selvejende institutioner nedsættes lokaletilskuddet 

forholdsmæssigt, når antal af medlemmer over 25 år udgør mere end 10 %. For foreninger i lokaler 



omfattet af Gebyrordningen påvirkes gebyrets størrelse IKKE uanset medlemmernes 

alderssammensætning. 

Et andet forhold der medfører yderligere ulige økonomiske vilkår er, at lejeprisen i selvejende institutioner 

årligt reguleres ved prisfremskrivning. Samme regulering er ikke gældende for Gebyrordningen. 

Vi mener ikke Kommunen fortsat kan blive ved med at forsvare, at foreninger der driver samme aktiviteter 

skal betale forskellige priser alt afhængende af, hvor de er hjemmehørende i kommunen.  

 

Frederikshavn Kommune, den 25. april 2012 

Østervrå Idræts- og Kulturcenter  Skagen Kultur- og Fritidscenter  

Sæby Fritidscenter   Skagen Sportscenter  

Dybvad-Hallen  Ålbæk Idrætscenter  

Arena Nord   Frederikshavn Idrætscenter  

Bannerslundhallen  Sæby Svømmebad  

Frederikshavn Svømmehal 
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     Skagen d. 6. maj 2015 

 

Til  

Frederikshavn kommune 

Center for Kultur og Fritid 

 

 

Høringssvar til ”Tilskudsordningen til foreninger i Frederikshavn kommune”  

 

GF76 har på sit bestyrelsesmøde d. 29. april drøftet materialet til den nye tilskudsordning. Vi har 

enkelte spørgsmål som undrer os eller er uklare for os. 

 

 Aktivitetstimer: Programlagte sociale aktiviteter kan være f.eks en træningsweekend, hvor 

der er lagt et program for weekenden og ikke bare er en komsammen. Det skal ikke være 

programlagt fra sæsonens start, men være programlagt inden afholdelse af træningen. 

Udbetalingen af aktivitetstilskud udbetales efter de nuværende regler med max. 85% af 

indbetalt kontingent. 

 Driftstilskud til paraplyorganisationer: Det er svært for os som foreningen at tage stilling 

til om dette er en fair fremgangsmåde er svært for os at afgøre da vi ikke har kendskab til 

deres nuværende tilskud. 

 Træner- og instruktørtilskud: Det er i orden at nedsætte procentsatsen for løn/kørsel til 

lønnede træner. Vi formoder at muligheden for at honorere ulønnet trænere/instruktører 

forbliver som den er nu. Da det er den mulighed vi i vores foreningen har til at belønne 

vores trænere, da vi kun har ulønnet trænere. 

 Transporttilskud: Punktet formodes at gælde for enkeltpersoner = gymnaster(for vores 

forening) og ikke for trænere. 

 

Hvis vi har ret i vores udlægning af de valgte punkter, ser vi den nye tilskudsordning som en fair 

løsning. 

 

 

Med venlig hilsen 

Alice Pedersen 

Formand for GF76  

 



Bilag: 4.11. Høringssvar - Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF)

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
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Høringssvar – ændringer i Frederikshavner Ordningen 
 
FUF påpeger den meget hyppige frekvens af ændringerne i Frederikshavnerordningen og ser 
gerne arbejdsro på området. Herved når man, at se konsekvenserne af den ene reform før nye 
forslag til ændringer gennemføres.  
Når dette er sagt, kan vi dog i nuværende ændringsforslag acceptere det nu fremlagte, dog 
med undtagelse af nogle meget vigtige punkter, som hermed uddybes: 

 
1. Frederikshavnerordningen skal ikke længere godkendes af byrådet. 

Ordningen kan – hvis forslaget vedtages - ene og alene ændres af et meget lille flertal 

i Kultur og Fritidsudvalget uden hørings-pligt. 
 
Dette mener FUF er uacceptabelt. Stort set alle borgere i kommunen har enten selv eller 
gennem deres børn berøring med det frivillige foreningslivs klubber og foreninger. Derfor bør 
ændringer af den kommunale støtteordning, som er det fundamentale økonomiske grundlag 
for Frederikshavn Kommunes store og velfungerende fritids- og foreningsliv, være et 
anliggende som skal godkendes af det samlede byråd. Ellers risikeres en mangeårig praksis fra 
starten af 60’erne med stabilitet og politisk bred opbakning af det mangfoldige frivillige 
folkeoplysende foreningsliv at gå tabt. 
Det kan accepteres at takster og procentsatser kan variere efter det kommunale budget og 
derfor kan tilrettes af Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med den årlige 
budgetbehandling, men som et absolut minimum bør det derfor tydeligt fremgå, at 
Folkeoplysningsudvalget skal være høringspart i processen med takstreguleringen.  

 

2. Driftstilskud til paraplyorganisationerne  
NUVÆRENDE TEKST ØNSKES BEVARET:  Til Idrætssamvirket og Frederikshavn Ungdoms 
Fællesråd ydes et årligt driftstilskud på 4 % af den i budgettet afsatte sum til aktivitetstilskud. 
Beløbet deles ligeligt mellem de 2 organisationer og udbetales i 2 rater uden ansøgning. 

Procentsats og fordeling ønskes fastholdt. Det nye forslag om et fast beløb som er 
reduceret 30% er ikke acceptabelt, i dag får paraplyorganisationerne tilskud efter 
budgetrammes størrelse, det vil sige at hvis budgetrammen til foreningerne stiger 
øges paraplyernes tilskud og omvendt hvis den samlede budgetramme falder. 
Hvis ikke der fastholdes en procentsats vil beløbet heller ikke pristalsreguleres 
hvilket i praksis vil betyde, at tilskuddet falder yderligere ca. 2% om året. 
En reduktion i beløbet til paraplyorganisationerne vil ikke give en budget besparelse 
i det samlede budget, da besparelsen ligger inden for budgetrammen.   

 
3. Virksomhedsplan for paraplyorganisationerne 
NYT FORSLAG SOM IKKE ØNSKES VEDTAGET: Paraplyorganisationerne skal fremover 
udarbejde og indsende virksomhedsplan og regnskab. 

FUF og IS er frivillige foreninger og IKKE virksomheder. FUF indsender årligt 
regnskab fremlægger på hjemmeside og rundsender i nyhedsbrev efter ordinært 
repræsentantskabsmøde, formandsberetning, regnskab, budget, visionsplaner samt 
oversigt over, hvem der er ansvarlig for arbejdsområder FUF arbejder med.  
Paraplyorganisationerne er ikke virksomheder med lønnede medarbejder, men 
frivillige foreningsfolk der arbejder ulønnet. FUF er af den opfattelse at arbejdet er 
fuldt gennemsigtigt. Derfor ønskes ikke yderligere administration og papirarbejde. 



Samarbejdsaftale / forventningsafstemning i stedet for virksomhedsplan 
En samarbejdsaftale / et årshjul kan være et instrument til at fremme dialogen og 
samarbejdet mellem paraplyorganisationer og CKF/KFU og forbedre arbejdsgangen. 
Følgende opgaver er nogle af de som, blandt meget andet, varetages i dag for det 
procentvise tilskudsbeløb. En reduktion på 30% frygtes at gå ud over disse mange 
opgaver, som ikke skønnes at kunne udføres billigere.  
Alternativet er, at mange af opgaverne fremover ikke kan løses.  
 
a. Nyhedsbreve. Der udsendes løbende nyheder og inspirationsmateriale til 

foreningslivet, pt ca. 40 gange/år. 
b. Hjemmesider. Der vedligeholdes dagligt 3 hjemmesider og 1 årligt. 

1 Fritid.Frederikshavn - beskrivelse og kontaktinfo på alle foreninger. 
2 FIT DEAL - tilbud om deltagelse i foreningsaktiviteter for alle borgere. 
3 FUF.nu – vejledning, hjælp og inspiration til foreningslivet, referater m.v. 
4 GODT GÅET – hjemmeside til brug for indberetning og informationer.  

c. Konferencer. Med jævne mellemrum afholdes store og små konferencer om 
foreningsvilkår for forskellige målgrupper. 

d. WINKAS Netværksmøder. Der afholdes netværksmøder flere gange årligt i de 3 
største byer i kommunen. 

e. Foredragsaftener. Der inviteres talere til informations og inspirationsmøder 
f. Debataftener. Foreningslivet inviteres til dialog og debat om aktuelle emner.  
g. Orienteringsmøder. Løbende orientering om specifikke og relevante emner. 
h. Skolereformen. Møder i skoledistrikter samt kontakt til skolebestyrelserne. 
i. GODT GÅET. Paraplyorganisationerne indsamler og behandler kandidater. 
j. Fritidsfacilitetsundersøgelse. Paraplyerne har gennemført en stor analyse. 
k. Hjælp til at finde lokaler og maksimal udnyttelse af forenings faciliteter. 
l. Hjælp og vejledning i byggesager. Bl.a. kontakt til Lokale- og Anlægsfonden.  
m. Hjælp til opstart af foreninger eller sammenlægninger af samme. 
n. Hjælp til nødlidende foreninger og foreninger i krise, støtte og vejledning. 
o. Afholdelse af kasserer kurser i samarbejde med Center for Kultur og Fritid. 
p. Foreningernes dag. Mange forskellige foreningsevents, f.eks. med FREDERIK. 
q. Integrationsarbejde. Afholdelse af arrangementer og events f.eks. i asylcenteret 
r. SSP-indsatsen. Samarbejde med politi, socialvæsen og skoler om udsatte unge. 
s. Politiske unge-møder. Debat og fokus på valgret og demokratiforståelse. 
t. Ungebyråd og demokratisering af unge i Frederikshavn Kommune. 
u. Kontakt og møder med bestyrelser og ledere i bl.a. selvejende institutioner. 
v. Foreningsudvikling. Informationsformidling om forskellige foreningsmodeller. 
w. Lederpleje. Hjælp og støtte til foreninger omkring hvervning og fastholdelse. 
x. Politisk netværk og tæt kontakt til byråd og det kommunalpolitiske system. 
y. Opgaver i Folkeoplysningsudvalg, Grønt Råd, Integrationsråd, Ungdomsskolen. 
z. Kontakt til landsorganisationerne DIF, DGI og DUF, herunder Spejdersamråd.         
 

Afrunding og behandling af høringssvar. 
Vi håber for det samlede foreningsliv på et fortsat konstruktivt samarbejde 
imellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt de to 
paraplyorganisationer med hver deres målgruppe og formål.  
Med ønsket om en positiv behandling af FUF’s høringssvar. 
 
Med venlig hilsen en samlet styrelse for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd. 



Bilag: 4.12. Høringssvar - Firmaidræt Sæby

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
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Center for Kultur og Fritid 

Rådhus Allé 100 

9000 Frederikshavn. 

att. Uffe Borg,  ufbo@frederikshavn.dk  

 

Høringssvar til KFU-udvalget om ændring af den nuværende Frederikshavner Ordning, jfr. brev af 

17. april 2015. 

Vi ønsker først og fremmest ens spilleregler for alle foreninger, der benytter lokaler i kommunen. 

 

Den nye tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune bør grundlæggende give 

foreningslivet i kommunen samme vilkår for deres virke, uanset hjemsted. Der er således stadig 

store forskelle i, hvad foreninger giver i halleje, og forskellen ser ud til at øges, jfr. nedenstående 

skema. 

 

Inden kommunesammenlægningen var det kendetegnede, at Frederikshavn havde kommunalt ejede 

idrætsanlæg,  og i de få selvejende institutioner havde kommunen indført gebyrordninger. 

I Skagen og Sæby kommuner var ejerne af hallerne selvejende institutioner. Der er siden 

kommunesammenlægningen ikke sket ændringer på denne struktur. Kendetegnede er også, at 

hallerne får vidt forskellige tilskud som medfører forskelle i serviceniveauet. 

 

Når vi som forening, er hjemmehørende i Sæby, hvor der kun er mulighed for at leje os ind i 

selvejende haller, bliver vi med den nuværende prispolitik straffet i form af højere husleje i forhold 

til vores kolleger i Frederikshavn, der har senioridræt på programmet. 

 

I gebyrbetalte lokaler tages der ikke hensyn til brugernes alder, hvilket ikke er tilfældet i selvejende 

lokaler, hvor prisen bliver forhøjet forholdsmæssigt med antallet af medlemmer over 25 år.  

 

Da udgiften til leje af haller og lokaler er en stor post i foreningens regnskab, ønsker vi at gøre 

kommunen opmærksom på den forskel. Vi ønsker at der sker en bedre og mere retfærdig fordeling 

at de tildelte tilskud. 

 

 

Udvikling i timeprisen for leje af haller 2012 2013 2014 2015 

Kommunale haller og Arena Nord -gebyr 50,00 60,00 60,00 60,00 

Selvejende haller (bruttopris) 241,50 245,10 248,60 253,32 

Tilskud foreninger med < 10% under 25 år 181,13 183,83 186,45 189,99 

Nettohalleje foreninger med < 10% under 25 år 60,40 61,30 62,15 63,33 

Forskel i % i forhold til gebyr betaling -20,8 -2,1 -3,6 -5,5 

Tilskud foreninger med 25% over 25 år (2012:181,13kr.-25%) 135,85 137,90 139,80 142,50 

Nettohalleje foreninger med 25% over 25 år 105,65 107,20 108,80 110,80 

Merpris halleje foreninger med 25% over 25 år 55,65 47,20 48,80 50,80 

Forskel i % i forhold til gebyr betaling 111,3 78,7 81,3 84,7 

Tilskud foreninger med 50% over 25 år (2012:181,13kr.-50%) 90,57 91,92 93,23 95,00 

Nettohalleje foreninger med 25% over 25 år 150,90 153,20 155,40 158,30 

Merpris halleje foreninger med 50% over 25 år 100,93 93,18 95,37 98,32 

Forskel i % i forhold til gebyr betaling 201,9 155,3 159,0 163,9 

mailto:ufbo@frederikshavn.dk


 

 
Ud over ovenstående forhold har vi ingen bemærkninger til 
den nye tilskudsordning. 
 
Vi stiller os gerne til rådighed for uddybende kommentarer.  
 
Med venlig hilsen 
Firmaidræt Sæby 
Birgitte Vallin 
Tlf. 20784454 
 
Høringssvaret er udfærdiget i samarbejde med Tommy Thomsen tlf. 40713687, som også gerne 
står til rådighed ved spørgsmål.  
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Kultur- og Fritidsudvalget  
Rådhus Alle 100 

9900 Frederikshavn 

 
 

14. maj 2015 

 

 

 

 

Revision af Frederikshavnerordningen 

Idrætssamvirkets høringssvar til KFUs forslag 
 

Generelt 

IS ønsker en præcisering af, hvad der menes med ordet budgetramme. Vedrører det det efterføl-

gende kalenderår? 

 

Generelt skal man forsøge at undgå for mange forvaltningstekniske udtryk, så ordningen bliver 

svær at læse for menigmand.  

 

Definition af handicappet medlem 

Det vil umiddelbart give megen administration at skulle indhente underskrifter. Ordet forældre 

skal erstattes af ordet værge. 

IS har ønsket at se dokumentation på omfanget af ekstraudbetaling til handicappede udøvere.  

 

Driftstilskud til paraplyorganisationer 

IS ønsker at fastholde en procentsats.  

Da der er tale om en frivillig organisation uden ansatte, er det ikke relevant at tale om en virk-

somhedsplan, men IS vil gerne indgå en samarbejdsaftale med KFU. 

 

Lokaletilskud 

Nedsættelse af taksten på forbrugsudgifter med 5 % hvert af de kommende år: Hvor mange år 

drejer det sig om? IS ønsker at afvente resultatet af 2015, inden yderligere tiltag iværksættes. 

 

Transporttilskud 

Transporttilskud til enkeltpersoner: IS ønsker problemets omfang belyst. 

Der findes individuelle idrætter, hvor kun en udøver skal deltage i en given konkurrence/stævne. 

Hvis træneren er med? Er der så tale om foreningsetableret transport? 

 

25-årsreglen 

Brug af kommunale haller samt Arena Nord betales med gebyr, som ikke nedsættes ifølge 25-

årsreglen. 

Dette giver en skævvridning i forhold til fx brug af selvejende institutioner, hvor foreninger kan 

komme til at betale 248 kr. for samme time, som koster 60 kr. i Arena Nord. 

25-årsreglen ansporer foreningerne til at dele sig i to: junior- og seniorklubber, hvilket ikke er 

hensigtsmæssigt eller ønskværdigt. 

Er kommunens beregning af de økonomiske konsekvenser renset for tilskud til de institutioner, 

hvor timerne gebyrbetales? 



- 2 - 

En nærmere belysning ønskes, da IS ønsker at arbejde henimod en løsning, der ikke straffer for-

eninger for at lave aktiviteter for medlemmer over 25 år. Det går imod den generelle samfunds-

udvikling, hvor der er stor fokus på, at alle danskere skal bevæge sig, jf. DIF og DGI’s 25-50-75 

satsning, der støttes af Kulturministeriet og Folketinget. 

 

Alle fremtidige revisioner af tilskudsordningen bør godkendes i Byrådet efter godkendelse i Kul-

tur- og Fritidsudvalget og høring i Folkeoplysningsudvalget samt hos øvrige høringsrelevante 

parter. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune 

 

 

Else Schaltz 

Formand 
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Frederikshavn f I 
Fodboldafdeling 

 

 

 
 

 

 
 

Høringssvar vedr. Ændringer i Frederikshavnerordningen 
 

 
Indledningsvis vil vi gøre opmærksom på, at vi som forening værdsætter, at Frederikshavn 
Kommune gennem Frederikshavnerordningen anerkender og understøtter det meget store 
frivillige arbejde, der foregår i kommunens foreninger.  
 
Vores første bekymring går derfor på, at Kultur og Fritidsudvalget har besluttet, at 
ordningen ikke længere skal hedde Frederikshavnerordningen, men i stedet 
”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune”. Vi er bekymrede for, at der 
heri ligger et signal om, at kommunen fremover vil arbejde mod en gradvis forringelse af 
ordningen. Vi håber, vores bekymring er ubegrundet. 
 
Derudover har vi flg. kommentarer: 
 

 Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt fastsættes hvert år i forbindelse med 
vedtagelsen af Kultur- og fritidsudvalgets budget. Fagudvalget melder senest den 1. 
juli ud, hvad udvalget forventer, at budgetrammen forventes at blive. Taksterne er 
vejledende. Overholdelsen af den fastsatte budgetramme kan medføre, at 
Folkeoplysningsudvalget må reducere de forventede tilskudsbeløb. Gældende 
takster og procentsatser fremgår af side XX – Takster og puljer. 

 
Det er af stor betydning for vores forening forud for vores budgetlægning at vide, 
hvilke beløb, vi har til rådighed. Vi ønsker derfor en så tidlig udmelding, som muligt. 
Vi er derudover bekymret for den magt, den nye ordning giver Kultur og 
Fritidsudvalget. Vi ønsker, at økonomien skal vedtages af byrådet. 
 

 Foreningsetablerede, programlagte sociale aktiviteter samt taktikmøder og 
planlægning, der aktiverer medlemmerne kan medtælles. Taktik, bad og 
omklædning medtælles med maksimalt en halv time. 

 
Vi mener ikke, en halv time er nok. 
En aktivitetstime må være den tid, træner/leder er sammen med sit hold og ”holder 
dem væk fra gadehjørnerne”. 
 

 Beregning af tilskud til Træner/Instruktør (løn og kørsel) adskilles fra beregning af 
gaver/mundering. Procentsatsen for trænertilskud (løn/kørsel) fastsættes til 30 % 

 
Som stor klub med mange børn/unge og derfor mange frivillige ledere er det vigtigt, 
at der er nogle kompetente uddannede og lønnede ledere til disse frivillige. Vi er 
derfor bekymrede over udsigten til at trænertilskud reduceres fra 40 % til 30 %.  
 
Vi uddyber naturligvis gerne vores synspunkter på et evt. møde. 
 
FFI Fodbold d. 16. maj 2015  
Fodboldbestyrelsen 
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Ændringer i Frederikshavner ordningen. 

 

I foråret 2014 var der politisk opbakning til at kommunen ville fjerne meget af det 

bureaukratisk apparat der var for kommunens foreninger f.eks. Skagen Motorcykel 

træf og Skagen festival. 

Hvor blev den politiske opbakning af? 

Der er ikke mindre bureaukrati i disse ændringer i Frederikshavner ordningen, 

tværtimod. 

 

Den dårligste del af Frederikshavner ordningen er end ikke til høring!! 

 

25 års reglen. 

Frederikshavn kommune har en sundhedspolitik der bl.a. siger at kommunen vil 

understøtte sundhedsfremme og forebyggelse. At man vil indtænke den tværgående 

indsats på tværs af kommunens områder. 

http://frederikshavn.dk/Sider/F%C3%B8lg%20med%20i%20den%20nye%20sundhed

spolitik.aspx 

Hvordan hænger det lige sammen med 25 års reglen? 

Børnetallet er faldende og voksen/ældre befolkning er stigende.  

Sundhedspolitiske har kommunen brug for idrætstilbud til voksen.   

Hvis idrætsklubber tilbyder idræt til voksne over 25 år, så trækkes klubben i det 

økonomiske tilskud til børnene, det er da en absurd regel !!  

 

Indsigelser til Sag:14/22019  dok.nr. 67973-15. 

 

I maj 2015 er Skagen Svømmeklub ved at planlægge idræts tilbud til sæsonen 2015-

2016.  

I juli 2016 kan vi få kendskab til det økonomiske grundlag vi kan give tilbuddene på, 

der er vel og mærket, for de tilbud vi skal offentliggjorde sommeren 2015.  

Det er simpelthen urimeligt at tilskudsordningen skal være så uigennemskuelig og 

bureaukratisk at en almindelig frivillig bestyrelse ikke kan gennemskue det. 

 

Skagen Svømmeklub har forståelse for at tilskuddet bliver mindre, og vi skal spare 

lige som resten af kommunen.  

Men det er ikke i orden at der laves en variabel takts, så man aldrig ved hvad man 

kan regne med. 

Vi har brug for forudsigelighed, gennemskuelighed og økonomisk sikkerhed i vores 

daglige frivillige ulønnede arbejde.  

Desuden har vi brug for at noget af bureaukratiet fjernes, det tager livet af de frivillige 

foreninger, når vi pålægges ugennemskuelige regler og papir opgaver. 

Som idræts klub kan vi ikke overleve uden stabilitet, økonomisk sikkerhed og 

forudsigelighed.  

 

http://frederikshavn.dk/Sider/F%C3%B8lg%20med%20i%20den%20nye%20sundhedspolitik.aspx
http://frederikshavn.dk/Sider/F%C3%B8lg%20med%20i%20den%20nye%20sundhedspolitik.aspx


Transporttilskud: 

”Der ydes ikke tilskud til transport til enkeltpersoner” 

Dette vil i høj grad ramme Skagen Svømmeklub, vi er en lille klub, hvor der ofte kun 

er en person der skal afsted, og vi skal altid køre langt, når vi skal til andre 

svømmeklubber, uddannelse og andre foreningsetableret aktiviteter. Derud over så 

blevet taksten også reduceret fra 40 % til 30 %.  

Det rammer markant for de små klubber i yderområderne. 

 

Definitionen på handicappet medlem:  

”Hvert enkelt medlem skal skrifteligt erklære overfor foreningen at deltagelse sker 

som handicappet” 

Flere af de handicappede medlemmer som Skagen svømmeklub har, kan ikke læse og 

skrive. Det bliver en ekstra bureaukratiske byrde klubberne der skal løfte. 

Ændringer i faktortallet, betyder det at politikere eller embedsmænd skal til at vurdere 

hvem der er mest og mindst handicappet og sætte faktor på det? 

 

Politikkere/embedsmænd kan regulere både på faktor og takst, så bliver det 

fuldstændigt ugennemskueligt og særdeles usikkert økonomisk, at have idrætstilbud 

til børn med særlige behov. Økonomiens gennemskuelighed og grundlag kommer først 

når aktiviteten har kørt i et år.   

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen Skagen svømmeklub 

 

Marianne Axelsen 
Susanne Jørgensen 
Mikkel Sørensen 
Amanda Lonsdale 
Benjamin Jørgensen 
Signe Bech 
Anne Steffensen 
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Frederikshavn den 12.5.2015. 

 

Høringssvar til foreslåede ændringer til Frederikshavnerordningen. 
 

Handicap Idrættens Fællesråd (omtalt som HF) er et formelt samarbejdsforum for 5 

handicapidrætsforeninger i Frederikshavn Kommune. HF repræsenterer Skagen Svømmeklub (tilpasset 

svømning), Frederikshavn Handicap Idrætsforening, IF MOB DIN KROP, Frederikshavn Blindeidræt og Sæby 

Handicap Idrætsforening. HF varetager bl.a. fordelingen af Sundhedsudvalget midler til handicapidræt – 

herunder tilskud til udvikling af nye aktiviteter og nye samarbejder omkring handicapidræt. 

HF ønsker at kommentere de to punkter i Frederikshavnerordningen, der vedrører handicapidræt. 

1: Forslag om udfyldelse af formular i forhold til diagnose. 

HF er imod dette forslag. Indhentning af formular betyder, at klubberne får endnu mere bureaukrati og 

papirarbejde. Forslaget strider også imod arbejdet med inklusion i klubberne. I ”gamle dage” var 

definitionen af handicappede mere tydelig. I dag er der nye og flere diagnoser på handicappede eller børn 

med særlige behov. Flere og flere børn og unge bliver forsøgt inkluderet i folkeskole, fritidsklubber, 

arbejdspladser mm. Derfor ser HF det også som et tilbageskridt, at man så pludselig skal stemples med en 

formular.  

HF opfordrer i stedet til, i lighed med DHIF’s politik, at definitionen af ”handicappet” er en tillidssag mellem 

klub og kommune. 

 

2: Forslag om faktor x er variabel. 

Dette forslag kan give store økonomiske konsekvenser for klubberne. Hvis klubben primært har 

handicappede medlemmer og dermed er dybt afhængig af faktor-tilskuddet, kan det give en uoverskuelig 

drift af klubben, hvis faktoren pludselig ændres fra 8 til eksempelvis 4. HF frygter, at med en variabel faktor, 

bliver justeringen mest nedad og ikke op over de nuværende 8. 

Handicap klubber har ikke nødvendigvis et stort netværk, der magter at gøre store fundraising tiltag, der 

kan skaffe klubben økonomi. Oftest er klubber afhængig af kommunens tilskud og medlemskontingent. 

HF er klar over, at Frederikshavn Kommune har store økonomiske udfordringer, men at der også er sket 

mange hårde/gode tiltag, der har stabiliseret kommunens økonomi. HF er overbevist om, at disse forslåede 

ændringer er små i forhold til kommunens kasse, men ganske store i forhold til den lille handicap forening.  

 

Frederikshavn kommune har i mange år prioriteret at støtte handicapsporten med gode vilkår. Eksempelvis 

kan nævnes 



 

 

• Tilskudsordning med faktor 8 i Frederikshavnerordningen 

• 1. prioritet af deling af halleje for handicap aktiviteter. 

• Sundhedsudvalgets prioritering af årlig støtte 

• Ansættelse af idrætskoordinator for psykiatri og handicap placeret i Sundhedsfremme og 

forebyggelse.  

Disse gode prioriteter er noget andre kommuner søger inspiration fra, når man vil lave forbedringer inden 

for handicapidrætten. Tilskudsordningen i Frederikshavn kommune er beskrevet i DHIF`s katalog over 

anbefalede tilskudsordninger og ifølge DHIF, bliver det rost rundt omkring i landet. 

Opfordringen fra HF er, at trække forslagene tilbage – og i stedet i dialog med HF være med til at bevare og 

udvikle mulighederne, så handicappede fortsat kan dyrke idræt i Frederikshavn Kommune. 

 

Med venlig hilsen 

 

Hans Abildgaard. 

Formand 
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Høringsvar til Kultur og Fritidsudvalget i forbindelse med vedtagelse af revideret 

Frederikshavnerordning  

Folkeoplysningsudvalget har på sit møde d. 27./4. 2015 gennemgået høringsmaterialet ”Ændringer i 

Frederikshavnerordningen” og har udarbejdet nedenstående høringssvar.  

Først og fremmest vil FOU opfordre til, at der bliver arrangeret et fællesmøde mellem Kultur og 

Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget inden den endelige vedtagelse af ”Tilskudsordning for 

foreninger i Frederikshavn Kommune”. 

Dels undrer det FOU, at KFU detaljeret ønsker at beslutte, hvorledes en rammebevilling til FOU 

fordeles og selv udformer den nye ordning. FOUs opgave har altid været at forvalte den 

budgetramme, som KFU har afsat til folkeoplysningsområdet. FOU formulerer en støtteordning, 

som et bredt flertal i KFU og byrådet godkender. Takstblad er derfor også en opgave for FOU.  

KFU bliver på den måde sagsbehandler og overtager nogle af de opgaver, der oprindeligt var 

tiltænkt FOU. 

Desuden vil FOU gerne overfor KFU begrunde øvrige synspunkter. 

Dette høringssvars side 2 er redaktionelle og forståelsesmæssige korrektioner. Høringsprocessen 

vanskeliggøres ved, at man ikke har den oprindelige Frederikshavnerordning med nye korrektioner 

stillet op over for hinanden. 

Generelt anerkender FOU justeringerne i fremlagte forslag, men 3 meget væsentlige punkter bør 

korrigeres: 

1.  Endelig godkendelse af Frederikshavnerordningen bør - som i dag også fremover ske i 

byrådet.  

Begrundelse: Frederikshavnerordningen berører næsten alle borgere i Frederikshavn Kommune og 

er et væsentligt fundament for kommunens rige og mangfoldige foreningsliv. Foreningslivets trivsel 

og tilbuddet af fritidsaktiviteter samt deres faciliteter er af stor betydning for 

befolkningstilfredsheden i kommunen. Derfor bør regelsættet have en bred politisk opbakning. Hvis 

et takstblad, som foreslået, skilles ud af ordningen, bør der ikke være behov for hyppige ændringer. 

Siden fritidslovens indførelse i 60’erne har et bredt politisk flertal ALTID stået bag beslutningerne. 

Dette bør også fremover gælde, så opmærksomheden på området bevares. Seneste års mange 

ændringer er til stor skade for initiativer, virkelyst og tryghed for klubber og foreninger. 

2. Ændring af takstblad bør udarbejdes af FOU eller som minimum til høring i FOU før 

vedtagelse. Takster bør udmeldes senest 1./7. og gælde for minimum det efterfølgende 

kalenderår (jan-dec). 

Begrundelse: Foreninger vedtager budgetter på generalforsamlinger oftest i februar-marts, hvor 

satsen bør kendes. Frederikshavnerordningen og dens procentsatser og takster er en væsentlig del af 

FOU’s arbejds- og ansvarsområde. Forandringer i tildeling af støtte til foreningslivet har stor 

betydning for, i hvilken retning man ønsker udviklingen i det folkeoplysende foreningsliv skal gå. 

Dette er formålet med at nedsætte FOU.  

 



3. Forslaget om at tilskud til paraplyorganisationer fastlåses til kr. 200.000 bør bortfalde.  

Begrundelse: Paraplyorganisationen udfører en række opgaver, som næppe kan gøres billigere. De 

varetager dialogen med de mange klubber og foreninger. De er demokratisk valgt blandt det 

frivillige klub- og foreningsliv. Kun få kommuner har 2 aktive paraplyorganisationer med hver 

deres formål og arbejdsopgaver. Dette bør anerkendes. Det vil være helt naturligt, at tilskuddet til 

paraplyorganisationerne er en procentsats, der følger den samlede budgetramme. Hermed følges 

også pristalsreguleringen. Tilskuddet blev i 2011 reduceret fra kr. 175.000 til ca. kr. 125.000. Endnu 

en reduktion betyder, at aktiviteter må indstilles. 

I forbindelse med tilskuddet kan der laves en forventningsafstemning mellem CKF, KFU, FOU og 

paraplyorganisationerne, ligesom man kan lave en samarbejdsaftale. Da Idrætssamvirket og FUF er 

frivillige organisationer, bør de ikke pålægges at lave virksomhedsplan.



 

Følgende er mere redaktionelle, opklarende spørgsmål og kommentarer. 

Det er svært at se den reelle hensigt med formuleringerne i det udsendte materiale, da det ikke er 

indsat i ordningen. Men her et forsøg på kommentarer: 

1. Under ”Forudsætninger” (side 1): Ansøgning skal ske via Winkas – rettes til: Ansøgning 

skal ske elektronisk, og der indberettes digitalt gennem Frederikshavn Kommunes 

hjemmeside (herfra kan der så linkes til indberetningsskema m.v.) Winkas er et 

firmanavn, som blot forvirrer brugerne.  

 

2. Under Generelt (side 1): ”Taksterne er vejledende” 

RETTELSE: Takster og procentsatser er gældende for et kalenderår ad gangen og 

fastlægges efter vedtagelsen af det kommunale budget og udmeldes senest d. 1./7. for 

kommende kalenderår.  

 

3. Under ”Hvad er en aktivitetstime” (side 2) Her står ”…..sociale aktiviteter samt 

taktikmøder og planlægning….. Senere står der: Taktik, bad og omklædning medtælles 

med….” 

RETTELSE: ”taktik” bør udelades, da afsnittet ovenover ellers ingen mening giver. 

(Denne form for detaljeringsgrad er med til at komplicere ordningen og kan let give 

anledning til flere spørgsmål end svar. Sund fornuft og en vis form for selvjustits bør, 

med kyndig vejledning fra CKF gennem stikprøver, kunne gøre, at man ikke skal 

lovgive sig ud af enhver detalje)  

 

4. Under ”træner- og instruktørtilskud (side 2): Teksten ”beregning af tilskud til 

træner/instruktør (løn og kørsel) adskilles fra beregning af gaver/mundering” giver ikke 

mening og er uforståelig.  

Der skelnes allerede i dag imellem frivillige og lønnede trænere/instruktører. 

Munderingsudstyr kan gives til de ulønnede. Beløbet hertil indgår i det samlede beløb, 

som holdes op imod tilskudsloftet, begrænset af foreningens egenbetaling. Dvs. at de 2 

beløb IKKE bør adskilles. For under loftet for det supplerende tilskud til 

træner/instruktør medregnes 30% (ny takst) af kørsel/løn til lønnede + 80% af max kr. 

3.000,- til ulønnede. Dette er vigtigt at fastholde. Ellers vil tilskuddet stige, hvor 

hensigten er at det reduceres. Vedtages teksten, som den står, vil der blive højere til 

tilskudsloftet på egenbetalingen, end hvis beregningen foretages på hvert enkelt beløb 

frem for det samlede beløb. Tilskudsloftet er derfor, som nu, det samlede beløb for 

lønnede og ulønnede trænere. 

 

5. Under ”transporttilskud” (side 3): ”Der ydes ikke transport til enkeltpersoner”. Her bør 

det formuleres, så det tydeligt fremgår, at det er foreningsetableret transport, og der kun i 

særlige tilfælde kan søges dispensation. 

 

 



FOU stiller sig, som tidligere nævnt, til meget gerne rådighed for yderligere uddybning 

ovenstående og ser meget gerne et tættere samarbejde omkring Frederikshavnerordningen, 

da denne og forvaltningen heraf, er den væsentligste del af folkeoplysningsudvalgets 

arbejdsområde.  

 

Folkeoplysningsudvalget d. 16. maj 2015 
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Handicaprådet - 27. april 2015 Side 1 af 1 
 

Høringssag: Frederikshavner Ordningen 

 
Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 15. april 2015 besluttet at sende forslag 

til revideret Frederikshavner Ordning i høring blandt høringsrelevante parter. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede endvidere, at støtteordningen fremadrettet 

skal benævnes: ”Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune”. 

  

Kommentarer til forslaget indsendes til Frederikshavn Kommune, Center for Kultur 

og Fritid, senest mandag den 18. maj kl. 12.00 pr. mail til ufbo@frederikshavn.dk. 

  

Baggrunden for ændring af støtteordningen er Frederikshavn Kommunes 

budgetforlig 2015-2018, hvor Frederikahavn byråd på møde den 17. september 

2014, besluttede at opsige Frederikshavner Ordningen pr. 1. januar 2015 samt 

opsige kutyme med et ”omstillings år”. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget har efterfølgende i dialog med Folkeoplysningsudvalget 

udarbejdet forslag til revideret tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i 

Frederikshavn Kommune. 

  

 
Indstilling 
At der udarbejdes høringssvar. 

  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015 
Handicaprådet kan tiltræde den reviderede Frederikshavnerordning  under 

forudsætning af, at Handicapidrættens Fællesråd fortsat ikke er under den nye 

”Tilskudsordning  for foreninger i Frederikshavn kommune”. 

  

Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 

stedfortræder.   

  

  

 
Bilag 

Følgebrev - høring vedr. tilkskudsprdning for foreninger i Frederikshavn Kommune (dok.nr.68882/15) 
Høringsmateriale - ændringer i Frederikshavner Ordningen (dok.nr.67973/15) 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 14/22019 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune
(gældende fra og med 1. januar 2015)

Hvem kan få tilskud

Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende 
foreningsarbejde og fremme børn og unges udvikling gennem deltagelse i foreningslivet i Frederikshavn 
kommune.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde arbejder grundlæggende med, gennem et forpligt ende fællesskab, 
at fremme aktivt medborgerskab og styrke medlemmernes indflydelse på og forståelse af at leve i et demokratisk 
samfund. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og 
engageret i samfundslivet.

Tilskudsordningen yder tilskud til folkeoplysende foreninger, der igangsætter idræts-, idébestemte og 
samfundsengagerende aktiviteter med deltagerbetaling primært for børn og unge under 25 år.

Tilskudsordningen er Frederikshavn Kommunes udmøntning af Folkeoplysningslovens regler om det frie 
folkeoplysende foreningsarbejde. Ordningen er dermed et supplerende administrations- og beslutningsgrundlag til 
gældende love og bekendtgørelser.

Tilskuddenes fastlæggelse og størrelse

Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen af Kultur og 
Fritidsudvalgets budget.

Fagudvalget melder senest den 1. juli ud, hvad udvalget forventer, at budgetrammen forventes at blive.

Taksterne er vejledende. Overholdelsen af den fastsatte budgetramme kan medføre, at folkeoplysningsudvalget 
må reducere de forventede tilskudsbeløb. Gældende takster og procentsatser vil fremgår af afsnittet ”takster og 
puljer”.

Tilskudsordningens regler og økonomi vedtages af Frederikshavn Byråd.

Folkeoplysningsloven og ”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune” administreres af 
Folkeoplysningsudvalget. 

Læs mere på www.frederikshavn.dk under fritid og oplevelser / til foreninger og aftenskoler.
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Hvem kan få tilskud

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune er gældende for foreninger, der er godkendt som 
folkeoplysende forening af Folkeoplysningsudvalget i Frederikshavn Kommune.

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune yder dermed ikke tilskud til foreninger, hvis virksomhed 
er omfattet af anden lovgivning eller er oprettet eller drevet kommercielt.

Foreninger, der opfylder kravene til en folkeoplysende forening jf. Folkeoplysningsloven, kan godkendes. 
Foreningen kan opnå tilskud fra den dato, foreningen er godkendt som aktiv forening.

Nye foreninger, der ønsker at blive godkendt, kan søge om godkendelse året rundt. På kommunes hjemmeside 
under ”Fritid og oplevelser/til foreninger og aftenskoler” findes ansøgningsskema til ”godkendelse af en 
folkeoplysende forening”.

For at blive tilskudsberettiget, skal foreningen opfylde følgende betingelser:

 Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningslovens bestemmelser
 Være demokratisk opbygget

 Have vedtægter som indeholder oplysninger om:
o Foreningens formål
o Valg til bestyrelse og antal bestyrelsesmedlemmer
o Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
o Foreningens hjemsted
o Betingelser for medlemskab
o Tegningsret for foreningen
o Procedure for vedtægtsændringer

 Have en bestyrelse på minimum 2 personer, der er ansvarlig for anvendelse af tilskud, anviste lokaler 
samt regnskab og dokumentation for foreningens virksomhed.

 Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
 Være hjemmehørende i Frederikshavn kommune
 Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Herudover skal foreningens vedtægter indeholde en bestemmelse om, at et eventuelt overskud ved foreningens 
opløsning skal tilfalde Frederikshavn Kommune. 

Disse midler vil blive genfordelt til almennyttige formål i Frederikhavn Kommune efter Folkeoplysningsudvalgets 
anbefaling.

Vær opmærksom på at følgende personer ikke kan være medlemmer af foreningens bestyrelse:

 Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler 
m.m. til foreningen eller kontrollerer udleje af lokaler m.m. til foreningen.

 Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre 
virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udleje af lokaler m.m. til 
foreningen.

 Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

De første 2 punkter omfatter ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og 
hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge.
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Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, 

 at foreningen har et CVR nummer med tilknytning til NEM-konto og en E-mailadresse. Det påhviler 
foreningerne at holde Frederikshavn Kommune opdateret med ændringer i disse oplysninger samt ved 
vedtægtsændringer at sende et eksemplar af de reviderede vedtægter til Frederikshavn Kommune.

 at ansøgning om tilskud sker ved anvendelse af den elektroniske ansøgning på den kommunale 
hjemmeside. (Brugen af ansøgningsmodulet er obligatorisk, men uafhængigt af foreningernes 
regnskabssystemer, således at den enkelte forening frit kan vælge eget regnskabssystem.)

 at modtagere af tilskud efter dette regelsæt til enhver tid kan godtgøre, at de modtagne beløb er anvendt 
til børne- og ungdomsarbejde. Konstateres der misbrug af ordningens tilskudsbestemmelser, vil dette 
medføre ophør af udbetaling og eventuelt tilbagebetaling af udbetalte tilskud.

Lovpligtige børneattester

Folkeoplysende foreninger skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive erklæring 
om, at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som 
led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. 

Erklæringen sker ved markering af flueben if. med indberetning og ansøgning om tilskud.

Driftstilskud til paraplyorganisationer

Til Idrætssamvirket og Frederikshavn Ungdoms Fællesråd ydes der et årligt driftstilskud på i alt 200.000 kr. til 
ligelig deling mellem organisationerne. 

Paraplyorganisationerne udarbejder og indsender årligt virksomhedsplan/samarbejdsaftale samt regnskab til 
Frederikshavn Kommune.
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Hvad kan foreningerne få støtte til?

Alle godkendte foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge, har mulighed for 
at modtage kommunal støtte gennem tre typer af tilskud:

1. Aktivitetstilskud
2. Lokaletilskud
3. Supplerende tilskud

1: Aktivitetstilskud

Godkendte foreninger kan modtage aktivitetstilskud på baggrund af antallet af aktive medlemmer under 25 år, 
samt disse medlemmers aktivitetstimetal i ansøgningsperioden. 

Et medlem defineres som: En person med et personligt medlemskab, hvor der betales et fast kontingentbeløb. Et 
medlem kan indgå i opgørelsen med flere aktiviteter, når medlemmet betaler særskilt kontingent for hver aktivitet

Følgende foreningsmedlemmer er ikke tilskudsberettigede, og kan derfor ikke medtælles:

 Aktive medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er i kontingentrestance
 Aktive medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er fyldt 25 år
 Passive medlemmer

Deltagelse kun i enkeltstående arrangementer samt kollektive medlemskaber er ikke omfattet af 
medlemsbegrebet.

De aktive medlemmer vægtes forskelligt ved beregningen af aktivitetstilskuddet:

 Aktive medlemmer fra 18 år til og med 24 år = antal x 1
 Aktive medlemmer under 18 år = antal x 2
 Aktive, handicappede medlemmer til og med 24 år = antal x 8

Ved aktive, handicappede medlemmer forstås følgende: Medlemmer, hvis handicap medfører, at de ikke kan 
dyrke den samme aktivitet eller får det samme udbytte af aktiviteten, som øvrige aktive medlemmer.

Ved handicap skal hvert enkelt medlem (forældre/værge til børn under 18) skriftligt erklære overfor foreningen, at 
deltagelsen sker som handicappet i forhold til aktiviteten. Der findes en standarderklæring til formålet på 
kommunens hjemmeside under fritid og oplevelser/til foreninger og aftenskoler.

Ændring i faktortallet – op eller ned – kan ske årligt sammen med fastsættelsen af øvrige takster.

Aktivitetstimetallet opgøres på følgende måde:

En aktivitetstime er tid anvendt til aktiviteter omfattet af foreningens primære formål. Foreningsetablerede, 
programlagte sociale aktiviteter samt taktikmøder og planlægning, der aktiverer medlemmerne, kan medtælles. 
Taktik, bad og omklædning medtælles med maksimalt en halv time.

Den årlige ordinære foreningstid (træning, kampe, social samvær osv. som beskrevet ovenfor) opgøres på 
baggrund af gennemsnittet af de personer, der med aflæsning to gange indenfor kalenderåret med 6 måneders 
mellemrum, er aktive medlemmer.
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Ekstraordinær foreningstid (lejre, ture, stævner, weekendarrangementer osv.) opgøres konkret ud fra hver enkelt 
aktivitet/gruppe med antallet af faktiske medlemmer og timer brugt på aktiviteten. Ved lejre og lign. må timetallet 
maksimalt udgøre 16 timer/døgn pr. person.

Folkeoplysningsudvalget kan foretage en gruppeopdeling af aktiviteter og ændre medlems opdelingen for at opnå 
en anden differentiering i tilskudsudbetalingen.

Det samlede aktivitetstilskud, der udbetales til foreningen, kan ikke udgøre mere end 85 % af det beløb, som de 
tilskudsberettigede medlemmer (bortset fra handicappede medlemmer) i ansøgningsperioden har indbetalt i 
kontingent (egenbetaling) til foreningen.

Ved kontingent (egenbetaling) forstås den samlede indbetaling fra aktive tilskudsberettigede medlemmer til alle 
delaktiviteter i foreningsregi, som er medtaget i aktivitetstimeberegningen for medlemmerne.

2: Lokaletilskud

Tilskud til lokaler og lejrpladser søges og beregnes i henhold til de bestemmelser, der fremgår af lov om støtte til 
folkeoplysning.

Der ydes kun tilskud til nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis egnede offentlige lokaler ikke kan anvises. 
Selvejende institutioner og foreningsdrevne lokaler indgår som en del af Folkeoplysningsudvalgets anvisning af 
lokaler. Dog med egnede offentlige lokaler som første prioritet.

Udgifter i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer medregnes ikke, ligesom der ikke ydes tilskud til 
udgifter til lokaler (ekskl. svømmehaller), hvor andre samtidig har adgang mod betaling.

Lokaletilskud ydes som udgangspunkt med henholdsvis 60 % af forbrugsudgifterne og 75 % af de øvrige 
godkendte driftsudgifter. Det understreges, at gebyrbetalinger ikke kan medtages ved ansøgning om lokaletilskud.

Overstiger udgifterne KL’s vejledende satser for haller, ridehaller og øvrige lokaler, ydes der tilskud med 75 % af 
de nævnte beløb pr. time. Satsen reguleres årligt med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens 
generelle tilskud til kommuner. 

Folkeoplysningsudvalget ønsker at medvirke til, at lokalerne anvendes optimalt. Derfor skal lokaleindtægter af 
enhver art kun indgå i grundlaget for beregning af lokaletilskud med 60 %.

Foreningen skal årligt angive det faktiske timetal i lokalet/lokalerne. Beregningen foretages ved mindst 5 aktive 
medlemmer i lokalet.(Se under aktivitetstilskud for retningslinjer for beregning af medlemstal)

Udgør deltagerne over 25 år mere end 10 % af det samlede medlemstal, nedsættes lokaletilskuddet 
forholdsmæssigt, svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. 

Ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer over 25 år betragtes i denne henseende som “ikke medlemmer” og 
medregnes derfor ikke i medlemsoptællingen. Ligeledes er dette gældende i forhold til aktivitetstimernes fordeling i 
lokalet.

Der ydes tilskud til følgende driftsudgifter til lokaler:

Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser (udendørsarealer)

 renter af prioritetsgæld, hvis låne- provenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale, 
herunder haller og lejrpladser

 skatter, afgifter og forsikringer ved- rørende ejendommen
 udgifter til ordinær vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring samt eventuelt fornødent tilsyn
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Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser (udendørsarealer)

 det aftalte lejebeløb
 udgifter til ordinær vedligeholdelse, der ifølge kontrakt påhviler lejeren, samt udgifter til opvarmning, 

belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn

Folkeoplysningsudvalget kan efter konkret ansøgning yde lokaletilskud til:

 Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til
 Nye lejemål i haller, lokaler og lejrpladser eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne 

ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Frederikshavn Kommune
 Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for Frederikshavn 

Kommune
 Samlede vedligeholdelsesarbejder over 50.000 kr. pr. år.

Gebyrbetaling for benyttelse af offentlige lokaler

Ved anvendelse af offentlige lokaler pålægges foreningerne betaling af et gebyr. Gebyrordningen har til formål, at

 sikre den bedst mulige udnyttelse af de eksisterende faciliteter til fritidsformål
 udjævne den økonomiske forskel ved anvendelse af private og offentlige fritidsfaciliteter
 sikre tilvejebringelsen af midler, der kan mindske Folkeoplysningsudvalgets forbrug på 

lokaletilskudsområdet samt nedbringe lokaleudgifterne i egne eller lejede lokaler for de klubber og 
foreninger, der modtager lokaletilskud

Følgende faciliteter er omfattet af gebyrordningen

 Offentlige svømme- og idrætshaller
 Kommunalt Iscenter Nord
 Skolernes svømmesale
 Skolernes sportsaulaer, gymnastiksale, faglokaler og klasseværelser
 Kultur- og Borgerhuse
 Kommunale lokaler, der er udlånt som klublokaler

Gebyrtaksterne for ovennævnte faciliteter fremgår af afsnittet Takster og puljer.

Opkrævning af gebyr foretages en gang årligt på grundlag af det meddelte og faktiske udlån af kommunale lokaler 
til kampe, turneringer, træningskampe, ordinær træning, samt enkeltarrangementer uden overnatning i 
pågældende skolesæson.

Gebyrbetaling for arrangementer med overnatning opkræves særskilt.

Folkeoplysningsudvalget kan træffe beslutning om, at gebyrbetalingen kan modregnes i de driftstilskud, der 
udbetales i henhold til bestemmelserne i dette regelsæt.

Det kommunale provenuet ved gebyrordningen anvendes således:

 Medfinansiering til opretholdelse af lokaletilskudsprocent på henholdsvis 60/75 %
 Udbetaling af tilskud til energibesparende foranstaltninger
 Udbetaling af anlægstilskud til anvendelse for indfrielse/omlægning af rentebærende lån i faciliteter, der 

anvendes til børne- og ungdomsarbejde
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 Udbetaling af anlægstilskud ved nybyggeri samt ved om- og tilbygning af faciliteter, der anvendes til 
børne- og ungdomsarbejde

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra konkrete vurderinger, hvorledes provenuet skal fordeles.

3: Supplerende tilskud

Foreninger kan yderligere søge supplerende tilskud til:

A. Uddannelse af ledere og instruktører
B. Træner- og instruktørtilskud
C. Transporttilskud

A: Uddannelse af ledere og instruktører

For Frederikshavn Kommune er det afgørende, at foreninger kan tilbyde spændende og vedkommende aktiviteter 
for deres medlemmer, hvilket kræver velkvalificerede ledere, trænere og instruktører, der udvikler og uddanner sig 
kontinuerligt.

Der ydes derfor tilskud på 80 % af kursusforbudne udgifter, fx kursusgebyrer, opholdsudgifter samt 
transportudgifter med billigste offentlige transportmiddel, når kursets indhold tilstræber at uddanne ledere og 
instruktører. 

Tilskuddet kan kun søges til personer, der udfører ulønnet leder- og instruktørarbejde i foreningen.

Det er en betingelse for opnåelse af leder- og instruktørtilskud, at eventuelle øvrige tilskudsmuligheder er 
modregnet i den fremsendte ansøgning.

Maksimumbeløbet pr. person pr. år udgør pt. 8.000 kr., og fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen af 
budgettet.

Ansøgning, vedlagt kursusprogram samt dokumentation for afholdte udgifter, fremsendes umiddelbart efter 
kursets afvikling til Frederikshavn Kommune pr. mail. Tilskuddet udbetales løbende. Ansøgningsfristen udløber 1. 
marts i det efterfølgende kalenderår.

B: Træner og instruktørtilskud

Frederikshavn Kommune anser det frivillige folkeoplysende arbejde som en grundsten i kommunen, men 
anerkender også at der er udfordringer i foreningslivet med at fastholde og rekruttere trænere og instruktører.

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune giver derfor mulighed for at yde tilskud til foreningers 
udgifter til aflønning af trænere og instruktører samt til honorering af ulønnede trænere og instruktører. Tilskuddet 
kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 40 % af de tilskudsberettigede medlemmers kontingentbetaling 
(egenbetaling).

Der ydes tilskud til følgende udgifter:

 løn- og kørselsudgifter til trænere og instruktører honoreres med tilskud på 35 % i 2015 faldende til 30 % i 
2016.

 gaver/gavekort/mundering til ulønnede trænere/instruktører honoreres med tilskud på 80 %. Der er et 
maksimalt udgiftsloft på 3.000 kr. 
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Beregningen af tilskud til trænere og instruktører (løn og kørsel) adskilles fra beregningen af gaver og mundering.

Såfremt foreningens medlemmer over 25 år udgør mere end 10 % af foreningen som helhed, nedsættes træner- 
og instruktørtilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse medlemmers andel af det samlede antal medlemmer.

C: Transporttilskud

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune giver mulighed for at yde tilskud til foreninger til afholdte 
foreningsetablerede transportudgifter inden for landets grænser til træning, træningslejre, turneringskampe, 
stævner og lejre.

Tilskuddet ydes som udgangspunkt med 40 % af de tilskudsberettigede transportudgifter. Følgende udgifter er 
ikke tilskudsberettigede:

 Diæter, fortæringsudgifter m.v. ved transport til kampafvikling m.v.
 Særskilte afholdte transportudgifter til trænere/instruktører og ledere
 Transportudgifter ved kursusdeltagelse
 Transportudgifter til enkeltpersoner

Såfremt foreningens medlemmer over 25 år udgør mere end 10 % af foreningen som helhed, nedsættes 
transporttilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse medlemmers andel af det samlede antal medlemmer.
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Administration

Tilskud efter ordningens bestemmelser udbetales på grundlag af ansøgning via Frederikshavn Kommune s 
hjemmeside.

Ansøgningen udarbejdes på baggrund af foreningens regnskab for foregående regnskabsår. Ansøgningsfrist er 
senest den 1. april, for tilskudsperioden 1/1 – 31/12.

Frederikshavn Kommune udbetaler det endelige beregnede tilskudsbeløb i juli måned. I januar måned udbetales 
et a conto beløb, som modregnes tilskudsbeløbet i juli. A conto beløbets størrelse fastsættes af 
Folkeoplysningsudvalget.

Nye godkendte foreninger får udbetalt et ”årsværk” som engangsudbetaling fra den dato, foreningen er godkendt 
som aktiv forening.

Modtagere af tilskud efter bestemmelserne i dette regelsæt skal senest 1. maj uopfordret fremsende 1 stk. 
revideret regnskab til Folkeoplysningsudvalget. Regnskabet skal være underskrevet af samtlige medlemmer af 
bestyrelsen. Regnskabet fremsendes via Frederikshavn Kommunes hjemmeside under Fritid og Oplevelser/til 
foreninger og aftenskoler.

Samtlige tilskudsberettigede udgifter skal være udspecificeret i årsregnskabet, og der skal således ikke 
medsendes dokumentation herfor. Dog skal foreningen, på opfordring fra Frederikshavn Kommune, kunne 
forelægge dokumentation for udgifterne.

Endvidere skal foreningen, på opfordring, kunne fremsende medlemsopgørelse, aktivitetsoversigt og 
dokumentation for timer anvendt i lokalet/lokaler, der indgår i tilskudsansøgningen.

Krav til revision

Regnskabet aflægges for perioden 1/1 til 31/12.

Regnskaber for foreninger, der modtager et årligt ordinært driftstilskud på 300.000 kr. eller derover via 
bestemmelserne i dette regelsæt, skal revideres af enten registreret eller statsautoriseret revisor.

Revision af regnskab for tilskud på 300.000 kr. og derover skal ske efter reglerne i § 29 i 
folkeoplysningsbekendtgørelsen.

Revision af regnskab for tilskud under 300.000 kr. skal ske efter reglerne i § 29 i folkeoplysningsbekendtgørelsen.
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Takster og puljer

Gebyrbetaling jvf. § 8.

Følgende offentligt ejede lokaler er omfattet af gebyrordningen med følgende takster (2012): 

 Kommunale svømme-, idræts- og skøjtehaller 60 kr. pr. time
 Svømmesale, sportsaulaer 30 kr. pr. time 
 Kultur- og borgerhuse, pr. særskilt rum 30 kr. pr. time 
 Gymnastiksale og faglokaler 20 kr. pr. time 
 Klasseværelse, herunder almindelige lokaler i kulturhuse mv. 15 kr. pr. time

Priserne følger den årlige prisregulering udmeldt af KL.

Ved lokaler, der er udlånt til klublokaler, fastsættes gebyrbetalingen individuelt.

Arrangementer med overnatning opkræves særskilt med 15 kr. pr. deltager/døgn i 2015 – stigende til 20 kr. i 2016 
og 25 kr. i 2017, dog minimum 250 kr. pr. overnatning, jf. i øvrigt ”regler for leje af lokaler til overnatning”.

Øvrige tilskudsmuligheder

Anlægspuljen:
Foreninger kan søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud via anlægspuljen til renovering og ombygning (se 
regelsæt på hjemmesiden). Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af formål, udførelse, budget - herunder 
egenbetaling -, værdi af eget arbejde, og om der er søgt andre steder. Anlægspuljen skal søges senest 1. 
september.

Udviklingspuljen:
Foreninger kan søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud via Udviklingspuljen til nye initiativer (se regelsæt på 
hjemmesiden). Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af formål, udførelse, udspecificeret budget og om der 
er søgt andre steder. Udviklingspuljen kan søges hele året.
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Ikrafttræden og ophævelse

 “Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune” træder i kraft 1. januar 2015.
 “Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune” kan af byrådet ophæves eller ændres med 3 

måneders varsel til den 1. januar. 

Således vedtaget af Frederikshavn Byråd den 24. juni 2015

Underskrifter

Borgmester og Kommunaldirektør
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FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen Laterna Nordica
Postboks 42
9900 Frederikshavn

CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

27143326
6. maj 2002
Frederikshavn
1. januar - 31. december

Bestyrelse Jens Ole Amstrup
Pernille Lisborg
Alice Thaarup
Bente Føns Nielsen

Revision BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab
Rimmens Alle 89, Box 712
9900 Frederikshavn

Pengeinstitut Danske Bank
Danmarksgade 70E
9900 Frederikshavn
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LEDELSESpATEGNING

Bestyrelsen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2014 for
Laterna Nordica.

Arsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktlvlteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2014.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret-
ningen omhandler.

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikshavn, den 12. maj 2015

Bente FønsNielsen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til bestyrelsen; Laterna Nordica

Vi har efter aftale udført review af årsregnskabet for Laterna Nordica for perioden 1. januar - 31.
december 2014. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og
noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en
konklusion om årsregnskabet.

Det udførte review
Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af
regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi
tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet
ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et reviewer begrænset til først og fremmest at omfatte
forespørgsler til foreningens bestyrelse samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed
end en revision.

Vi har ikke udført revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om
årsregnskabet.

Konklusion
Ved det udførte reviewer vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere,
at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle
stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31.
december 2013 i overensstemmelsemed årsregnskabsloven.

Frederikshavn, den 12. maj 2015

BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab

Jan KammannAndersen
Statsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNING

Foreningens formål
Foreningens formål er at skabe filmoplevelser og udbrede filmkulturen i Region Nordjylland med base i
Frederikshavn blandt andet gennem en tilbagevendende filmfestival i Frederikshavn. Herunder:

- at vise film fra de nordiske lande inden for en bredest mulig vifte af genre og udbrede filmkulturen
for skoler og ungdomsuddannelser ved hjælp af workshops, konferencer og foredrag med skuespillere,
instruktører m.m.

- at give Frederikshavn en central plads i den nordiske filmkultur og herigennem supplere den erhvervs-
udvikling, der er i Frederikshavn samt indgå i samarbejdet omkring den regionale kulturaftale.

- at leve op til at foreningens overskud kommer til foreningens formål og gavn.

Foreningens kapital og drift
Foreningen har modtaget et driftstilskud fra Frederikshavn Kommune på 90.000 kr.

Der har i år 2014 ikke været afholdt filmfestival. Festivallen afholdes hvert andet år.

Årets resultat udgør 71.302 kr.

Foreningens egenkapital pr. 31. december 2014 udgør 133.586 kr.
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ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Laterna Nordica for 2014 er aflagt i overensstemmelse med den danske
årsregnskabslovsbestemmelser for virksomheder i regnskabsklasseB, tilpasset foreningens forhold.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksissomsidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspostnedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og sombe- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssigeværdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at
afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning.
Hvisdette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning og driftstilskud
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms
og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Driftstilskud, der kan henføres til en konkret periode eller konkrete arrangementer, periodiseres.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler mv.

BALANCEN

Ti Igodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelseaf forventede tab.

Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.



RESULTATOPGØRELSE1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

NETTOOMSÆTNING .

Vareforbrug... 2

BRUTTORESULTAT .

Annoncer og reklamer .
Leje af lokaler og udstyr .
Filmleje .
Honorarer .
Rejseomkostninger .
Fortæringsudgifter .

RESULTAT AF ARRANGEMENTER ..

Driftstilskud, Frederikshavn Kommune .
Øvrige omkostninger..................................................... 3

ÅRETS RESULTAT .

FORSLAGTIL RESULTATDISPONERING

Overført resultat .

I ALT .

7

2014 2013

O 186.723

O -9.148

O 177.575

-275 -37.528
O -112.589
O -51.640
O -26.000

-9.789 -47.891
O -15.980

-10.064 -114.053

90.000 90.000
-8.634 -15.747

71.302 -39.800

71.302 -39.800

71.302 -39.800



BALANCE31.DECEMBER

AKTIVER

Tilgodehavende moms ,
Tilgodehavende tilskud ,
Tilgodehavender '

Likvide beholdninger ,

OMSÆTNINGSAKTIVER ,

AKTIVER ,

PASSIVER

Egenkapital primo ,
Overført overskud ,

EGENKAPITAL ,

Anden gæld ..
Kortfristede gældsforpligtelser ,

GÆLDSFORPLIGTELSER. ,

PASSIVER '

8

Note 2014 2013

3.704 52.650
10.000 38.500
13.704 91.150

126.226 30.932

139.930 122.082

139.930 122.082

22.484 102.084
111.102 -39.800

4 133.586 62.284

5 6.344 59.798
6.344 59.798

6.344 59.798

139.930 122.082



NOTER

Nettoomsætning
Tilskud arrangementer .
Omsætning, cafe .

Vareforbrug
Varekøb, cafe .

Øvrige omkostninger
Repræsentation, gaver og blomster .
Regnskabsmæssig assistance .
Fragt og porto .
Edb-udgifter .
Tilladelser .

Egenkapital

Anpartskapital
Egenkapital1. januar 2014.......................... 22.484
Forslag til årets resultatdisponering .

Egenkapital 31. december 2014..... 22.484

Anden gæld
Diverse omkostningskreditorer .
Skyldig revision .

9

2014 2013 Note

1
O 175.531
O 11.192

O 186.723

2
O 9.148

O 9.148

3
O 890

8.400 9.500
O 2.594

144 O
O 2.763

8.634 15.747

4
Overført
overskud I alt
39.800 62.284
71.302 71.302

111.102 133.586

2014 2013

5
344 47.798

6.000 12.000

6.344 59.798
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FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen Maritim Historisk Forening
Langerak 70
9900 Frederikshavn

Hjemmeside:
E-mail:

www.frederikshavnbedding.dk
beddingen®beddingen.dk

CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

289778 16
14. marts 2005
Frederikshavn
1. januar - 31. december

Bestyrelse Walther Hansen, formand, Klitgaard
Knud Erik Hørby, næstformand, Brugerforening
Erik Christensen, Nordjyllands Kystmuseum
Erik Pedersen, Frederikshavn Sportsdykkerklub
Henning Pedersen, Værftshistorisk Forening
Kenneth Bergen, Kommunerepræsentant

Revision BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab
Rimmens Alle 89, Box 712
9900 Frederikshavn

Pengeinstitut Spar Nord Bank A/S
Danmarksgade 48
9900 Frederikshavn

Advokat Advokatfirmaet Espersen AIS
Tordenskjoldsgade 6
9900 Frederikshavn

http://www.frederikshavnbedding.dk
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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2014 for
Maritim Historisk Forening.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret-
ningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikshavn, den 17. april2015

Bestyrelse:

k~
Walther Hansen

~
Erik Pedersen

n tense" ~

Ke"~ ,/jo
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DENUAFHÆNGIGEREVISORSERKLÆRING

Til medlemmerne i Maritim Historisk Forening

Vi har udført review af årsregnskabet for Maritim Historisk Forening for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis,resultatopgørelse, balance og noter, udarbej-
des efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskabuden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overens-
stemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt
vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle
væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige
begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af
historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisorudfører handlinger, der
primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i foreningen, samt
anvendelseaf analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført
efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om
årsregnskabet.

Konklusion
Ved det udførte reviewer vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at
årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2014 i overensstemmelsemed årsregnskabsloven.

Frederikshavn, den 17. april 2015

BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab

Jan KamrnannAndersen
Statsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktivitet
Foreningens formål er at fremme, støtte og formidle interessen for historiske, museale og maritime
aktiviteter.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Arets resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
foreningens finansielle stilling.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Maritim Historisk Forening for 2014 er aflagt i overensstemmelse med den danske
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
foreningen og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
foreningen og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden års-
rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er
tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering af varer og ydelser eller benyttelse
af lokaler har fundet sted inden årets udgang.

Tilskud fra Frederikshavn Kommune indregnes i det regnskabsår tilskuddet vedrører, uden hensyntagen
til betalingstidspunktet.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, drift af maskiner mv.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Beddingsanlæg mv., fundament til telthal, fartøjet Nordlyset samt andre anlæg, driftsmateriel og
inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris, reduceret med modtagne tilskud, med fradrag af den skønnede
restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi :

Brugstid Restværdi

Beddingsanlæg m.v .
Fundament til telthal .
Fartøjet Nordlyset .
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .

20 år
20 år
10 år

3-10år

250.000 kr.
O kr.
O kr.
O kr.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter J aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.



RESULTATOPGØRELSE1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

NETTOOMSÆTNING .

Lokaleomkostninger 2
Administrationsomkostninger........................................... 3
Kran, truck og andre driftsomkostninger............................. 4

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER. .

Afskrivninger............................................................... 5

RESULTAT FØR RENTER .

Andre finansielle omkostninger......................................... 6

ÅRETS RESULTAT .

FORSLAGTIL RESULTATDISPONERING

Overført resultat .

IALT .

8

2014 2013

402.534 337.379

-271.063 -200.256
-10.155 -11.043
-13.144 -16.203

108.172 109.877

-89.216 -88.351

18.956 21.526

-7.388 -17.561

11.568 3.965

11.568 3.965

11.568 3.965



BALANCE31. DECEMBER

AKTIVER Note

Bedding mv................................................................. 7
Fundament til telthal. 7
Fartøjet Nordlyset........................................................ 7
Driftsmateriel og inventar............................................... 7
Materielle anlægsaktiver .

ANLÆGSAKTIVER .

Tilgodehavender fra salg, .
Andre tilgodehavender................................................... 8
Periodeafgrænsmngsposter. .
Tilgodehavender .

Likvider .
Likvide beholdninger .

OMSÆTNINGSAKTIVER. .

AKTIVER .

PASSIVER

Egenkapital. .
Overført overskud .

EGENKAPITAL .

Gældsbrev FH Ejendom A/S .
Kassekredit. .
Skyldige omkostninger .
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .

Eventualposter mv.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

9

2014 2013

398.020 412.830
45.400 50.400
15.000 60.000
5.405 29.811

463.825 553.041

463.825 553.041

23.839 3.000
15.622 231.978
14.737 14.540
54.198 249.518

3.365 O
3.365 O

57.563 249.518

521.388 802.559

401.677 397.712
11.568 3.965

413.245 401.677

76.895 76.895
O 301.608

31.248 22.379
108.143 400.882

108.143 400.882

521.388 802.559

9

10



NOTER

Nettoomsætning
Salg af varer og ydelser .
Udlejning af lokaler, ..
Kontingenter, Stiftere .
Kontingenter, Brugerforeningen .
Tilskud, kommune .
Stumpemarked, .

Lokaleomkostninger
Husleje .
Forsikringer, bygninger, .
El, vand & kloak .
Varme .
Renovation .
Rengøring .
Vedligeholdelse bedding .
Vedligeholdelse bygning .
Tilskud til reparation af anløbsbro .

Administrationsomkostninger
Kontorhold. .
Telefon/internet .
Revisor .
Møder, .
Annoncering .
Porto og gebyrer .
Abonnementer .
Forholdsmæssig moms .
Repræsentation .
Diverse .

2014

68.792
30.400
40.000
54.000

203.562
5.780

402.534

103.540
30.424
53.533
21.529
2.721
538

24.798
43.980
-10.000

271.063

391
2.723
17.375
1.625
1.405
776

2.136
-18.106
1.410
420

10.155

Kran, truck og andre driftsomkostninger
Reparationer og vedligeholdelse, kran og truck..................... 426
Forsikringer og vægtafgift, kran 1.347
Forsikringer og vægtafgift, truck...................................... 1.081
Småanskaffelser. 3.019
Brændstof.................................................................. 847
Vedligeholdelse, inventar,............................................... 560
Vedligeholdelse, værktøj................................................ 1.828
Ilt og gas.................................................................... 3.436
Forsikring SYSpidsgatter "Dore" 600

13.144

10

2013 Note

1
38.450
24.000
40.000
38.500
196.429

O

337.379

2
100.766
28.124
41.894
12.544
2.945
349

3.944
9.690

O

200.256

3
O

2.584
11.875

693
1.405
1.279
1.011
-8.449

520
125

11.043

4
506

1.331
1.069
2.250
1.093

O
O

9.314
640

16.203



NOTER

Afskrivninger
Bedding .
Fundament .
Fartøjet Nordlyset .
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .

Andre finansielle omkostninger
Kassekredit .

Materielle anlægsaktiver

Fundament Bedding
til telthal mv.

Kostpris 1. januar 2014........... 60.000 960.875
Tilgang .............................. O O
Afgang............................... O O
Kostpris 31. december 2014 ... 60.000 960.875

Afskrivninger 1/1 2014 ........... 9.600 548.045
Arets afskrivninger ............... 5.000 14.810
Afskrivninger 31/12 2014 ...... 14.600 562.855

Regnskabsmæssig værdi 31.
december 2014 ................... 45.400 398.020

Andre tilgodehavender
Tilskud .
Moms .

11

2014 2013 Note

5
14.810 16.545
5.000 2.400

45.000 45.000
24.406 24.406

89.216 88.351

6
7.388 17.561

7.388 17.561

7

Fartøjet DriftstiIbehør
Nordlyset og inventar

150.000 187.217
O O
O O

150.000 187.217

90.000 157.406
45.000 24.406

135.000 181.812

15.000 5.405

2014 2013

8
10.000 223.515
5.622 8.463

15.622 231.978
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NOTER

Note

Eventualposter mv. 9
Foreningen har i 2011 fået tilsagn om tilskud fra Fødevare Erhverv og Aktionsgruppen
Vendsyssel på 346.200 kr. til restaurering af historisk skibstømrerværksted. Tilskuddet er
under forudsætning af, at projektet opretholdes i 5 år fra tilsagnstidspunktet.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 10
Til sikkerhed for bankgæld har foreningen deponeret ejerpantebrev på 500 tkr., der giver pant
i ejendommen Langerak 70, Frederikshavn, hvis regnskabsmæssigeværdi pr. 31. december
2014 udgør 398 tkr.

Til sikkerhed for gældsbrev er deponeret ejerpantebrev på 700 tkr., der ligeledes giver pant i
ejendommen Langerak 70, Frederikshavn, hvis regnskabsmæssigeværdi pr. 31. december
2014 udgør 398 tkr.



Bilag: 5.7. Østervrå Idræts- og Kulturcenter - regnskab 2014

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 91784/15



































Bilag: 6.1. Skagens Museum - regnskab 2014

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 90289/15











































Bilag: 6.2. Kystmuseet - regnskab 2014 -

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 91783/15















































Bilag: 7.1. SKFC, referat, årsregnskab 2014 og vedligeholdelsesplan - 2014
-Årsrapport.pdf

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 91921/15
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FONDENSOPLYSNINGER

Selvejende institution Skagen Kultur- og Fritidscenter
Kirkevej 19
9990 Skagen

Telefon:
Hjemmeside:
E-mail:

98443250
www.skfc.dk
post@skfc.dk

CVR-nr. :
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

407501 18
1966
Frederikshavn
1. januar - 31. december

Bestyrelse Thorben Pedersen, formand, Skagen Erhvervsforenings repræsentant
Per Jessen, næstformand, brugerrepræsentant
Bjarne Kvist, byrådets repræsentant
Jesper Møller, brugerrepræsentant
Bente Lund, Idrætssamvirkets repræsentant
Michaellsaksen, Skagen Erhvervsforenings repræsentant
Gitte Pedersen, Skagen Erhvervsforenings repræsentant

Halinspektør Johan Hessellund

Revision BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab
Spliidsvej 25 A, Box 170
9990 Skagen

Pengeinstitut Spar Nord Bank AIS
Sct. Laurentii Vej 36
9900 Skagen

Advokat HjulmandKaptain
Havneplads 7
9900 Frederikshavn

http://www.skfc.dk
mailto:post@skfc.dk


LEDELSESpATEGNING

3

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2014 for
Skagen Kultur- og Fritidscenter.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik på grundlag af den på side 7 - 8 an-
vendte regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2014.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret-
ningen omhandler.

Skagen, den 16. marts 2015

Thorben Pedersen Bjarne Kvist

~~

Michael Isaksen
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DENUAFHÆNGIGEREVISORSERKLÆRING

Til SkagenKultur- og Fritidscenter (selvejende institution)

Vi har revideret årsregnskabet for Skagen Kultur- og Fritidscenter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregn-
skabet er udarbejdet af ledelsen efter god regnskabsskik på grundlag af den på side 7 - 8 anvendte
regnskabspraksis.

Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med god regnskabsskik og den på side 7 - 8 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af
risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passendeefter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksiser
passende,om ledelsens regnskabsmæssigeskøner rimelige samt den samlede præsentation af årsregn-
skabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionenhar ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med god egnskabsskikog den i årsregnskabet på side
7 - 8 anvendte regnskabspraksis.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at fonden har
medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Dissebudgettal har, som det
fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen
sikkerhed herom.

Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomhedenpå side 7 - 8 i regnskabet,
hvor anvendt regnskabspraksis beskrives. Årsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe
bestyrelsen til at overholde vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse.Somfølge heraf kan regnskabet
være uegnet til andet formål.

Skagen,den 16. marts 2015

isionsaktieselskab

rs Leer
tatsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNING

Årsregnskabet for 2014 viser et overskud på 121.352 kr. i forhold til det budgetterede overskud på
103.000 kr. Resultatet er tilfredsstillende, og det er 18.352 kr. bedre end det i december 2013
udarbejdede og godkendte budget for 2014.

En sammenligning med årsregnskabet for 2011, der viste et underskud på -824. 872 kr., og 2012, der
viste et underskud på -445.832, og 2013, der viste et overskud på 202.826 kr. godtgør, at den positive
fremgang på alle parametre er fortsat i 2014.

Budgetåret 2014 var på flere områder et svært år. Der er sket følgende med større økonomisk
betydning:

1. Afdrag på det rentefrie lån i Frederikshavn Kommune blev påbegyndt. Der er afdraget 245.000
kr. i 2014.

2. Kassekredittens maksimumtræk er reduceret med 215.000 kr. i 2014 fra 860.000 kr. til 645.000
kr. pr. 1. januar 2015.

3. Klubber og skolers faste lejemål i SKFCblev fra august igen (ligesom i august 2013) reduceret
med 10 timer/uge som følge af det faldende børnetal og lavere aktivitet i klubberne. Det svarer
til et fald i indtægter på ca. 100.000 kr. i 2014.

4. Der var store vedligeholdelsesudgifter i det 43 år gamle center på 6.604 m2. Det samlede beløb
til vedligeholdelser blev på ca. 695.000 kr., ekskl. moms, hvor der var budgetteret med 740.000
kr., ekskl. moms. Der blev af økonomiske grunde holdt igen med vedligeholdelse af tagene, men
der søges løsninger på dette i de kommende år.

5. Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune til SKFC var igen reduceret i 2014. Reduktionen var
454.000 kr. fra 5.604.000 kr. i 2012 til 5.149.730 kr. i 2013, og yderligere 26.000 kr. til
5.123.829 i 2014 (løbende priser).

på positivsiden er der sket følgende af større økonomisk betydning:

1. Personalereduktionen, der sparer ca. 1.000.000 kr. pr. år er gennemført og fungerer.
2. Den langfristede gæld er i 2014 reduceret med 1.323.000 kr. til nu 14.659.335 kr.
3. Antallet af udlejninger til lejrskoler, træningslejre m.m. er øget fra 3.165 i 2013 til 5.146

overnatninger med helpension i 2014 - og en deraf følgende øget indtjening.

Bestyrelsen og ledelsen er fortsat i en tæt og positiv dialog med Frederikshavn Kommune om centrets
økonomi. Der sendes månedligt opgørelse af driften, ligesom der hver tredje måned aflægges rapport
med resultatopgørelse, likviditet, vedligeholdelsesinitiativer, forventninger til årsresultatet og
beskrivelse af aktiviteter.
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ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Skagen Kultur- og Fritidscenter for 2014 er aflagt overensstemmelse med god
regnskabsskikog den nedenfor beskrevne regnskabspraksis.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksissomsidste år.

Generelt om indregning eller måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser sombeskrevet for hver enkelt regnskabspostnedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssigeværdi af materielle anlægsaktiver gennemgåsårligt for at afgøre, om der er
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er
tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Kommunalt tilskud
Tilskuddet for Frederikshavn Kommune indregnes efter modtaget bevillinger fra Frederikshavn
Kommune. Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune udgør i indeværende regnskabsår 5.123.829 kr.,
hvilket er en forringelse af tilskuddet fra 2013 på 25.901 kr.

Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved udlejning af idrætshal og svømmehal samt reklameplads og mad i køkken
indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets
udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms.

Andre omkostninger
Andre omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler og tab på
debitorer. Udgifter til reparation og vedligeholdelse udgiftsføres i det år, de er afholdt.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre
omkostninger til social sikring mv. til fondens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket
modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle
indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Udbytte indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop-
gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver (svømme- og idrætshal mv.) måles til anskaffelsessum med fradrag af
akkumulerede afskrivninger.

Anskaffelsessum omfatter købspris og udgifter direkte tilknyttet anskaffelsen samt forbedringsudgifter .

Afskrivningerne sker i samme takt og med samme beløb, som afviklingen af langfristet gæld foretages.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede
tab.

Periodeafgrænsningsposter , aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver
og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udlignlng i skat af
fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske
skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som
følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på
egenkapitalen.

Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Generelt
Budgettet er opstillet efter samme regnskabspraksis, som er anvendt i årsrapporten for 2014.



RESULTATOPGØRELSE1. JANUAR- 31. DECEMBER

Note

Tilskud, Frederikshavn Kommune .
Resultat, idrætshal................................... 1
Resultat, svømmehal................................. 2
Resultat, køkken...................................... 3
Andre driftsindtægter .

RESULTATFØR RENTEROGAFSKRIVNINGER...

Renteudgifter .
Indtægter af værdipapirer .

RESULTATFØRAFSKRIVNINGER. .

Afskrivninger .

RESULTATFØR SKAT ..

Skat af årets resultat. .

ÅRETSRESULTAT .

9

Ikke-
revideret

Regnskab Budget Regnskab
2014 2014 2013

kr. tkr. tkr.

5.123.829 5.124.000 5.150
-962.086 -1.123.000 -1.209

-2.038.834 -1.945.000 -2.007
94.360 140.000 108
3.859 O O

2.221.128 2.196.000 2.042

-759.259 -770.000 -822
350 O 5

1.462.219 1.426.000 1.225

-1.340.824 -1.323.000 -1.022

121.395 103.000 203

-43 O O

121.352 103.000 203



BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

Svømme- og idrætshal mv.
(Ejendomsværdi 1. oktober 2012, 19.500.000 kr.) .
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .
Materielle anlægsaktiver ... 00 ••••••••••••••••••••• 00 ••••••••••••••••• 00

ANLÆGSAKTIVER 00 •• 00 •••••••••••••••••••••••• 00 •••••••••••••• 00

Varebeholdning, cafeteria 00 •••• 00 ••• 00."" 00"""""""'"

Moms ..... 00 •••• 00 ••• 00 •••••••••••• 00 • 00 •••• 00 ••••••••••• 00 •••••••• 00 ••••• 00.

Leje, klubber .. 00 •• 00 •••••••••••• 00 ••••••••••••••••••••• 00 •••••••• 00 ••••••••

Andre tilgodehavender. 00 •••••••••••••••••••• 00 •••••••••••••••••••

Periodeafgrænsningsposter. """""""""""""'" , .
Tilgodehavender 00 •• 00 •••••• 00 •••••••••••••••• 00.00 ••••••••••• 00

Andre værdipapirer. 00 •• 00 ••••••••••• 00 •••• 00 ••• 00 ••••• 00 ••••••••••••••• 00

Værdipapirer. 00 •• 00 •••••••• 00.00 ••• 00 •••• 00 ••••• 00 ••••••••• 00 ••••• 00

Spar Nord Bank AIS, Skagen 00 •••••••••••••••••••• 00 •••••••••••••••• 00

Kassebeholdning , .
Likvide beholdninger 00 •••••••••••••••••••• 00 ••••••••••••••••• 00

OMSÆTNINGSAKTIVER. 00 •••••••••••••••••••••••• 00 •••••••••••••• 00

AKTIVER 00 •• 00 ••••••••••••••••• 00 •••• 00 •• 00 •••••••••••••

PASSIVER

EGENKAPITAL 00 ••• 00 ••••••••••••• 00.00 •••••••••••••••• 00 •••••••••••••••• 00

Prioritetsgæld 00 ••••••••••••••••••••••• 00.00 ••••••••••• 00

KommuneKredit , 00""""""""""" •• 00.00 ••••••••••• 00

Gældsbrev, Frederikshavn Kommune 00 ••••••••••••••• 00

Langfristede gældsforpligtelser .

Kortfristet del af langfristet gæld 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00'

Forudbetalt driftstilskud, Frederikshavn Kommune .
Leverandører af varer og tjenesteydelser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Skyldige omkostninger 00.00 ••• 00 ••••••••••• 00 •••••••••••••••• 00

Feriepengeforpligtelse 00 •• 00 ••••••••••••••• 00 ••••••••••••••••• 00

Beskattede feriepenge 00 ••••••••••••••••••••••• 00 •• 00 •••••••••• 00

Skyldig pension mv 00 ••••••••••• 00 •••••••••••••••••••••• 00 ••••••••••••••• 00

Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER. 00 •••••••••• 00 ••• 00 •• ' 00"'" 00 ••••••••• 00 ••• '"

PASSIVERoo..... oo.. 00 ••• 00' ••••••• 00 •• 00 •• 00 ••••••••••• 00 •••••••••••••••• 00

Eventualposter mv.

10

Note 2014 2013
kr. tkr.

9 17.233.700 18.528
10 70.321 54

17.304.021 18.582

17.304.021 18.582

122.702 116

78.397 120
122.941 190
57.965 42
11.628 16

270.931 368

18.430 19
18.430 19

215.782 166
9.412 11

225.194 177

637.257 680

17.941.278 19.262

11 1.218.249 1.097

5.957.575
6.148.382
1.226.428

12 13.332.385

6.818
6.370
1.472

14.660

12 1.326.950
1.227.333
270.424
262.198
276.160
17.667
9.912

3.390.644

16.723.029

17.941.278

13

1.322
1.281
316
291
273
14
8

3.505

18.165

19.262
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NOTER

Ikke-
revideret

Regnskab Budget Regnskab
Note 2014 2014 2013 Note

kr. tkr. tkr.

Resultat, idrætshal 1

Indtægter
Lejeindtægter mv ......................... 4 1.266.787 1.287.000 1.093
Udlejning af reklameplads ............... 72.957 60.000 66
Salg af kopier .............................. 2.263 O 1

1.342.007 1.347.000 1.160

Omkostninger
Lønninger og gager, incl. pensioner ... -1.187.590 -1.132.000 -1.147
El. ............................................ -122.559 -120.000 -118
Varme ....................................... -200.085 -250.000 -231
Kemikalier og rengøringsartikler mv ... -22.070 -36.000 -34
Renovation ................................. -15.192 -19.000 -14
Andre omkostninger ...................... 5 -756.597 -913.000 -825

-2.304.093 -2.470.000 -2.369

Resultat, idrætshal i alt ................ -962.086 -1.123.000 -1.209

Resultat, svømmehal 2

Indtægter
Lejeindtægter mv ......................... 6 692.025 740.000 753
Kiosk, omsætning ......................... 93.056 124.000 104

785.081 864.000 857

Omkostninger
Lønninger og gager, incl. pensioner ... -1.231.516 -1.176.000 -1.292
El............................................. -312.769 -314.000 -306
Varme ....................................... -218.513 -200.000 -197
Kemikalier og rengøringsartikler mv ... -25.452 -44.000 -40
Renovation ................................. -15.192 -17.000 -14
Køb tur-kort, svømmebriller mv ........ -12.446 O -5
Kiosk, vareforbrug ........................ -84.062 -94.000 -140
Andre omkostninger ...................... 7 -923.965 -964.000 -870

-2.823.915 -2.809.000 -2.864

Resultat, svømmehal i alt .............. -2.038.834 -1.945.000 -2.007
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NOTER

Ikke-
revideret

Regnskab Budget Regnskab
Note 2014 2014 2013 Note

kr. tkr. tkr.

Resultat, køkken 3
Omsætning ................................. 1.928.642 1.820.000 1.531
Vareforbrug ................................ -839.896 -818.000 -622

Bruttofortjeneste 56,5% {59,4%) ..... 1.088.746 1.002.000 909

Lønninger incl. pensioner ................ -912.011 -732.000 -747
Andre omkostninger ...................... 8 -82.375 -130.000 -54

-994.386 -862.000 -801

Resultat, køkken i alt ................... 94.360 140.000 108

Lejeindtægter mv. - idrætshal 4
Halleje, klubber. ...................................... 185.319 205.000 182
Halleje, skoler. ........................................ 242.840 205.000 229
Småhaller ............................................... 86.070 106.000 114
Anden udlejning ....................................... 271.152 449.000 276
Overnatninger .......................................... 481.406 322.000 292

1.266.787 1.287.000 1.093

Andre omkostninger - idrætshal 5
Bogholderiassistance ................................. 83.988 96.000 88
Vand og ejendomsskatter mv ....................... 56.105 81.000 54
Forsikringer ............................................ 68.273 78.000 58
Sociale bidrag .......................................... 28.378 36.000 22
Telefon, porto, kontingenter og kontorartikler
mv ....................................................... 47.483 36.000 46
Leasing, kopimaskine ................................. 38.835 36.000 36
Leasing, gulvvasker. .................................. 21.897 21.000 20
Bestyrelsesmøder og repræsentation mv ......... 6.780 8.000 3
Personaleomkostninger og kurser .................. 10.828 16.000 24
Edb-omkostninger ..................................... 6.358 24.000 12
Vedligeholdelse og nyanskaffelser ................. 263.892 340.000 326
Revision og regnskabsassistance .................... 19.360 20.000 19
Rådgivning og anden assistance .................... O O 2
Regulering revisor tidligere år ...................... -150 O O
Annoncer ................................................ 20.788 42.000 28
Ej refunderbar del af moms ......................... 53.782 58.000 71
Udgifter vedrørende overnatning .................. 30.000 20.000 16

756.597 913.000 825
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NOTER

Ikke-
revideret

Regnskab Budget Regnskab
2014 2014 2013 Note

kr. tkr. tkr.

Lejeindtægter mv. - svømmehal 6
Svømmehal, skoler .................................... 224.352 290.000 309
Svømmehal, klubber .................................. 245.292 236.000 227
Billetsalg, svømmehal. ............................... 221.208 207.000 214
Anden udlejning ....................................... 1.173 7.000 3

692.025 740.000 753

Andre omkostninger - svømmehal 7
Bogholderiassistance ................................. 83.988 96.000 88
Vand og ejendomsskatter mv ....................... 71.957 100.000 99
Forsikringer ............................................ 68.273 78.000 57
Sociale bidrag .......................................... 28.378 12.000 21
Telefon, porto, kontingenter og kontorartikler
mv ....................................................... 47.483 36.000 46
Leasing, kopimaskine ................................. 38.835 36.000 36
Bestyrelsesmøder og repræsentation mv ......... 6.780 8.000 3
Personaleomkostninger og kurser .................. 12.588 20.000 26
Edb-omkostninger ..................................... 6.358 24.000 12
Vedligeholdelse og nyanskaffelser ................. 383.502 340.000 316
Annoncer ................................................ 20.423 42.000 28
Revision og regnskabsassistance. ................... 19.360 20.000 19
Rådgivning og anden assistance .................... O O 2
Regulering revisor tidligere år ...................... -150 O O
Ej refunderbar del af moms ......................... 118.345 120.000 96
Vandprøver ............................................. 17.845 32.000 21

923.965 964.000 870

Andre omkostninger - køkken 8
Telefon, kontorartikler, papirvarer mv ........... 6.876 24.000 3
Annoncer ................................................ O O 3
Rengøring ............................................... 1.818 8.000 2
Revision og regnskabsassistance .................... 5.280 O 5
Personaleudgifter, kurser og sociale udgifter .... 813 22.000 3
Vedligeholdelse og nyanskaffelser ................. 53.606 60.000 20
Gebyr bank ............................................. 4.739 6.000 4
Sociale bidrag .......................................... O 10.000 10
LevnedsmiddelkontroL ............................... 619 O O
Kassedifference ....................................... 8.624 O 4

82.375 130.000 54



NOTER

Svømme- og idrætshal mv.
Idrætshal. .
Svømmehal. .
Varmeanlæg ,
Småhaller .
Renovering samt tilbygninger, incl. vandrutsjebane .
Renovering af idræts- og svømmehal 2001-2004 ,
Depotbygning 2004. .
Ombygning, cafeteria .
Halgulv mv. 2011 .....................•.•..•...•.................................... ,
Renovering af svømmehal 2012 .
Tilgang 2013 ..
Afgang 2013 .
Tilgang 2014 ......................................................•................. ,
Anskaffelsessum 31. december 2014 ..

Afskrivninger 1. januar 2014 .
Årets afskrivninger ,
Afskrivninger 31. december 2014 ..

Bogført værdi 31. december 2014 ,

Ejendomsværdi 1. oktober 2012 ,

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 2014 ...............................................•.............
Tilgang .
Kostpris 31. december 2014 ......••...•.••••.••...................................

Afskrivninger 1. januar 2014 .
Årets afskrivninger ........................................................••........
Afskrivninger 31. december 2014 ..

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014 .

14

Note

9
5.929.248
6.641.317
1.046.931
2.382.233
9.612.234
8.368.667
444.796
389.562

4.847.286
665.295
244.502
-8.972
37.277

40.600.376

-22.043.966
-1.322.710

-23.366.676

17.233.700

19.500.000

10
61.632
34.464
96.096

7.661
18.114
25.775

70.321



NOTER

Egenkapital

Frederikshavn Kommune .
Nordjyllands Amt .
Tipsmidler .
Private .
Tilskud .

Idrætshal Svømmehal

1.500.000 1.852.607
O 252.942

50.000 O
O 7.000

1.550.000 2.112.549

I alt

3.352.607
252.942
50.000
7.000

3.662.549

Saldo 1. januar 2014 ,
Årets resultat .
Formue i øvrigt , .

-2.565.652
121.352

-2.444.300

Samlet egenkapital , . 1.218.249

Langfristede gældsforpligtelser
1/1 2014 31/122014 Afdrag Restgæld
Gæld ialt Gæld i alt næste år efter 5 år

Prioritetsgæld
FIHErhvervsbank AlS ............ 215.934 78.394 78.394 O
FIHErhvervsbank AlS ............ 1.847.363 1.630.153 234.556 254.746
FIHErhvervsbank AIS............ 4.877.505 4.453.685 457.497 1.773.173
FIHErhvervsbank AlS............ 738.573 655.461 89.671 130.639

7.679.375 6.817.693 860.118 2.158.558

KommuneKredit
KommuneKredit. ................. 378.260 367.036 11.541 305.969
KommuneKredit .................. 201.643 195.119 6.709 159.612
KommuneKredit .................. 6.005.768 5.807.773 203.296 4.735.380

6.585.671 6.369.928 221.546 5.200.961

Gældsbrev,
Frederikshavn Kommune
Gældsbrev, Frederikshavn
Kommune......................... 1.717.000 1.471.714 245.286 245.286

1.717.000 1.471.714 245.286 245.286

15.982.046 14.659.335 1.326.950 7.604.805

Eventualposter mv.

Eventualaktiver
Fonden har et ikke aktiveret skatteaktiv på 4.400 tkr.

15

Note

11

12

13



Bilag: 9.1. SKFC ansøgning, referat + bilag - 150428-Ansøg-2,6mio-lån i KK.pdf

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 91822/15





Bilag: 9.2. VS: Tilstandsrapport på klimaskærm Skagen kultur & fritidscenter -
Tilstandsrapport Skagen kultur & fritidscenter.pdf

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 91865/15

























Bilag: 9.3. VS: Renovering af tage og facader ved taghus ved svømmehal - R1132
-003 Skagen Kultur og Fritidscenter, Tagflader.pdf

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 91968/15



 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skagen Kultur- og Fritidscenter 

 Kirkevej 19, 9990 Skagen 

Tillæg nr. 1 til: 

Forundersøgelse af tagflader ved tag over svømmehal og 

taghus ved vand rutche bane 

 

Sagsnr. 1132 
 

 
Rapport nr.  R1132-003 

15-04-2015 

 

 



Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19, 9990 Skagen 

Tillæg nr. 1 

Forundersøgelse af tagflader ved tag over svømmehal og  

taghus ved vand rutche bane 

Rapport nr.: R1132-003 
Side 2 

1. Baggrund ...................................................................................... 2 

7A. Energibesparelser i forbindelse med isolering af taget ............. 3 

9A. Økonomi .................................................................................... 4 

Bilag 1: Energioptimering af tagflader uden isolering ..................... 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19, 9990 Skagen 

Tillæg nr. 1 

Forundersøgelse af tagflader ved tag over svømmehal og  

taghus ved vand rutche bane 

Rapport nr.: R1132-003 
Side 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19, 9990 Skagen 

Tillæg nr. 1 

Forundersøgelse af tagflader ved tag over svømmehal og  

taghus ved vand rutche bane 

Rapport nr.: R1132-003 
Side 4 
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Side 5 Side 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 6 Side 6 

 

 

 

 



Bilag: 11.1. bilag puljeansøgninger - juni 2015

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 90777/15















































Bilag: 11.2. Økonomioversigt 2014-2015 - KFU

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 90779/15









Bilag: 13.1. HovedMED Sygefraværsstatistik_1.kvartal 2015

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 86205/15



 

  

Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 12. maj 2015 

Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014 og 2015. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Sygefravær (%) 

2013 2014 2015 

Januar 5,65 4,99 4,65 

Februar 5,29 4,59 4,84 

Marts 3,90 4,91 5,02 

April 3,42 3,78  

Maj 3,52 3,60  

Juni 3,55 3,42  

Juli 2,83 2,92  

August 3,19 3,47  

September 4,27 4,49  

Oktober 4,16 4,22  

November 4,71 4,64  

December 4,24 4,01  

Gennemsnit  4,05 4,07 4,84 

 

Ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær; ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” den 6. 

maj 2015. 
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Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for hele kalenderåret 2014 samt januar 2015. 

Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: 

Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste, § 56 og Arbejdsskade. 

 

 

 

Data er trukket 6. maj 2015 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygdomsrelateret  
 fraværsprocent 

Marts  
2014 

April  
2014 

Maj 
2014 

Juni  
2014 

Juli  
2014 

Aug.  
2014 

Sept.  
2014 

Okt.  
2014 

Nov. 
2014 

Dec. 
2014 

Jan. 
2015 

Feb. 
2015 

Marts 
2015 

Gennem  
snit 

Økonomi & Personale 2,43 2,67 0,81 0,53 0,36 0,64 0,47 0,72 0,52 0,26 0,36 0,57 0,73 0,64 

Udvikling og Erhverv 4,72 2,84 4,68 4,06 2,90 3,70 4,98 3,16 2,70 2,01 6,20 3,03 2,91 3,68 

Arbejdsmarked 6,87 4,38 4,77 4,87 5,02 6,62 8,37 7,03 6,35 6,17 6,56 6,37 6,96 6,16 

Ejendomscenteret 5,13 3,79 4,27 4,24 3,04 3,50 4,18 3,80 3,72 3,60 5,60 6,25 5,77 4,32 

Teknik og Miljø 4,40 2,75 1,90 2,41 3,39 2,73 4,31 4,25 4,13 3,18 3,60 4,45 3,88 3,47 

Park og Vej. 9,33 6,90 7,16 6,9 7,2 9,77 9,47 9,62 7,76 4,55 5,10 5,79 6,91 7,74 

Familie 2,65 1,77 2,05 2,75 2,13 2,43 3,15 5,64 5,38 2,95 3,56 3,39 3,44 3,17 

Skole 4,74 3,07 2,80 2,21 1,64 2,45 3,87 3,48 4,61 3,85 4,12 3,29 3,51 3,37 

Bibliotek og 
Borgerservice 

5,29 6,74 4,50 3,51 2,58 1,81 4,50 4,64 5,43 4,35 5,83 6,13 5,45 4,61 

Kultur og Fritid 0,76 0,32 0,18 1,01 1,59 1,69 3,40 2,62 2,76 0,19 1,03 1,14 0,94 1,32 

Dagtilbud- og Fritidstilbud 4,41 3,42 3,46 3,52 2,26 2,67 3,40 3,20 3,94 3,71 4,16 4,95 4,93 3,70 

Ungeenhed 1,84 1,19 1,16 1,04 1,74 1,40 1,40 1,27 1,84 1,57 2,64 2,91 2,86 1,72 

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 

2,07 0,79 4,13 5,48 5,91 6,41 9,85 4,71 5,24 7,12 0,92 2,58 3,52 4,53 

Ledelsessekretariatet 2,13 0,68 0,90   2,45 4,35 0,97 0,96 0,30 0,62  0,63 1,05 

Social- og 
Sundhedsmyndighed 

2,83 3,12 2,91 2,93 1,17 1,00 3,33 2,06 0,83 0,84 2,48 3,82 4,55 2,43 

Sundhed og Pleje 5,84 4,92 4,90 4,50 4,62 5,07 6,41 6,10 6,46 5,91 7,12 7,29 7,20 5,84 

Handicap og Psykiatri 8,29 6,42 6,33 5,70 3,69 4,96 6,20 6,00 6,60 6,01 6,60 7,59 9,36 6,42 



Bilag: 14.1. KM15 foreløbigt program 03062015.pdf

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 10. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 95888/15



Kulturmødet Mors 2015

Programmet time for time ‐ UDKAST
NB! Programmet opdateres og udvikles løbende. 

20‐08‐2015

Hvad har de politiske partier på kultur‐programmet?
Kulturmødets åbningsdebat

Kunst og kultur hører ikke til blandt de største politik‐områder. Men de fleste partier har en 
kulturpolitik. Hvad går de forskellige kulturpolitikker ud på? Hvorfor er der stor enighed om 
netop dette område? Kunne kunst og kultur ikke anvendes bredere og influere på de øvrige 
områder. Er der overhovedet brug for et ”kulturministerium”?

Deltagere:

Tid: 20‐08‐2015 kl. 15:00 ‐ 16:30

Sted: Værket ‐ Sal 1

Arrangør: Kulturmødet

Rolle:

ModeratorStéphanie  Surrugue

ModeratorClement  Kjersgaard

Ytringsfrihed 1:4 Anders Morgenthaler
One to one

Samtale mellem tegneren og forfatteren Anders Morgenthaler og Christian Have om 
ytringsfrihedens muligheder og udfordringer.

Deltagere:

Tid: 20‐08‐2015 kl. 15:00 ‐ 16:00

Sted: Brøndum

Arrangør: Kulturmødet

Rolle:

SamtalepartnerChristian  Have

Børn og kultur
Viborg‐salon

Deltagere:

Tid: 20‐08‐2015 kl. 15:00 ‐ 16:30

Sted: Domen

Arrangør: Viborg Kommune

Rolle:

  

Involvering og medskabelse

Deltagere:

Tid: 20‐08‐2015 kl. 15:00 ‐ 16:30

Sted: Værket ‐ Sal 2

Arrangør: Danmarks Radio

Rolle:

  

Side 13. juni 2015



Kulturmødet Mors 2015

Programmet time for time ‐ UDKAST
NB! Programmet opdateres og udvikles løbende. 

Danmark i Verden 1:4 ‐ Norden/Baltikum

Der tales meget om Danmarks plads i Europa og der er måske et lidt nostalgisk præg over 
tilhørsforholdet til Norden. Men netop når det gælder kultur og sprog er nordiske relationer 
vigtige og kultur‐samarbejder mellem de nordiske lande er stadig udbredt. Vi gør status på det 
nordiske. Hvad laver Nordisk Råd? Hvilken indflydelse har Norden på kultur‐Danmark og 
omvendt?

Deltagere:

Tid: 20‐08‐2015 kl. 17:00 ‐ 18:30

Sted: Brøndum

Arrangør: Kulturmødet

Rolle:

ModeratorHelle  Solvang

Kultur til hele Danmark ‐ Kant og udkant 1:2

Deltagere:

Tid: 20‐08‐2015 kl. 17:30 ‐ 20:15

Sted: Værket ‐ Sal 1

Arrangør: Danmarks Radio

Rolle:

ModeratorClement  Kjersgaard

Kultur til hele Danmark ‐ Kant og udkant 2:2

Den mere og mere højlydte diskussion om centrum og periferi er ikke blot en økonomisk eller 
politisk sag, men i høj grad en kulturel. Kunst og kultur for alle og alle steder har næppe været så 
aktuel en dagsorden siden den store vandring fra land til by for 150 år siden. Er det muligt at 
opretholde professionel kunst overalt? Og er det muligt at pleje og udvikle et bredt kulturliv i alle
egne af landet? Hvordan spiller kunst og kultur sammen med den øvrige samfundsudvikling?

Deltagere:

Tid: 20‐08‐2015 kl. 17:31 ‐ 20:15

Sted: Værket ‐ Sal 1

Arrangør: Kulturmødet

Rolle:

ModeratorClement  Kjersgaard

Litteratur‐udveksling Rusland‐Danmark

Sct. Petersborg‐projekt

Deltagere:

Tid: 20‐08‐2015 kl. 18:00 ‐ 20:00

Sted: Domen

Arrangør: Dansk Forfatterforening og Kulturmødet

Rolle:

  

Side 23. juni 2015



Kulturmødet Mors 2015

Programmet time for time ‐ UDKAST
NB! Programmet opdateres og udvikles løbende. 

Ytringsfrihed 2:4 Flemming Rose
One to one

Samtale mellem redaktør Flemming Rose og Christian Have om ytringsfrihedens muligheder og 
udfordringer.

Deltagere:

Tid: 20‐08‐2015 kl. 19:00 ‐ 20:00

Sted: Brøndum

Arrangør: Kulturmødet

Rolle:

SamtalepartnerChristian  Have

21‐08‐2015

Ytringsfrihed 3:4 Kunstneren og ytringsfriheden

Ytringsfrihed er blevet endnu mere vigtig med de seneste års digitalisering og globalisering, ikke 
mindst for kunstnere. Ofte optræder kunsten i politikens tjeneste, men hvilke konsekvenser får 
det? Er der grænser for ytringsfrihed? Og er de i givet fald nationale eller globale? Er censur og 
selv‐censur en del af dagsordenen? – En bred, generel debat.

Deltagere:

Tid: 21‐08‐2015 kl. 09:00 ‐ 10:30

Sted: Værket ‐ Sal 2

Arrangør: Kulturmødet

Rolle:

ModeratorChristian  Have

Nytten af kunst
Hvordan integreres og nyttes kunst bedre i samfundet?

Kunst kan bruges i sundhedens, velfærdens, uddannelsens og generelt i samfundets tjeneste. 
Vi præsenteres for vellykkede eksempler på brug af kunst på utraditionelle områder. Andre 
steder er man længere fremme. Hvordan kommer Danmark længere, hvordan udnytter vi vore 
ekspertiser og hvordan udvikles det politiske grundlag for at bruge kunst mere i hele 
samfundsudviklingen?

Deltagere:

Tid: 21‐08‐2015 kl. 09:00 ‐ 10:30

Sted: Værket ‐ Sal 1

Arrangør: Kulturmødet

Rolle:

ModeratorStéphanie  Surrugue

Strategisk intelligent samtale
‐ mellem 12 personer og kompetencer

Et centralt samfundsrelevant spørgsmål om vores kulturs "bærekraft" udforskes og konkrete bud 
og forslag udarbejdes.

Deltagere:

Tid: 21‐08‐2015 kl. 09:00 ‐ 12:00

Sted: Domen

Arrangør: Kulturmødet

Rolle:

DeltagerHelle  Solvang
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Kulturmødet Mors 2015

Programmet time for time ‐ UDKAST
NB! Programmet opdateres og udvikles løbende. 

Statens Kunstfond
Hvad kan den? Hvad gør den?

Geografisk spredning, nyt i den nye kunststøttelov. En snak om tallene og hvordan de tolkes og 
ændres. Møde med repræsentanter for Statens Kunstfond om ansvaret for at fordele 250 mill. 
kr. til dansk kunst.

Deltagere:

Tid: 21‐08‐2015 kl. 09:00 ‐ 10:30

Sted: Brøndum

Arrangør: Statens Kunstråd og Kulturmødet

Rolle:

ModeratorClement  Kjersgaard

Kultur‐ og kunstlivets spillere ‐ og deres roller 2:4
De professionelle

Danmarks mange professionelle institutioner, organisationer og udøvende kunstnere er 
afgørende, ikke blot for menneskers kunstneriske oplevelser, men også for udviklingen af  kunst‐ 
og kulturlivet og dermed hele samfundet. Hvordan forvaltes dette ansvar og den store 
kunstneriske kapital? I hvor høj grad bruges samarbejde som en strategi? Og hvordan påvirker 
lovgivning og traditionel tænkning udviklingen?

Deltagere:

Tid: 21‐08‐2015 kl. 11:30 ‐ 13:15

Sted: Værket ‐ Sal 1

Arrangør: Kulturmødet

Rolle:

ModeratorClement  Kjersgaard

Det Kgl. Teater
Mastodont på larvefødder?

Hvad laver Det Kgl. Teater? Og hvorfor?

Deltagere:

Tid: 21‐08‐2015 kl. 11:30 ‐ 13:00

Sted: Værket ‐ Sal 2

Arrangør: Det Kgl. Teater og Kulturmødet

Rolle:

  

Kultur‐ og kunstlivets spillere ‐ og deres roller 1:4
Det professionelle DR ‐ Kultur til nye generationer

Deltagere:

Tid: 21‐08‐2015 kl. 11:30 ‐ 12:15

Sted: Værket ‐ Sal 1

Arrangør: Danmarks Radio

Rolle:

  

KulturERhverv

Deltagere:

Tid: 21‐08‐2015 kl. 11:30 ‐ 12:30

Sted: Brøndum

Arrangør: KulturERhverv

Rolle:
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Kulturmødet Mors 2015

Programmet time for time ‐ UDKAST
NB! Programmet opdateres og udvikles løbende. 

Fra bog til film 1:3
Er dansk litteratur for fin til filmmediet?

En samtale mellem branchefolk, forfatttere og filmskabere.

Deltagere:

Tid: 21‐08‐2015 kl. 13:00 ‐ 15:00

Sted: Domen

Arrangør: Kulturmødet

Rolle:

ModeratorStéphanie  Surrugue

Årets AmatørKulturKommune 2015
Prisuddeling v. AKKS og DATS

Deltagere:

Tid: 21‐08‐2015 kl. 13:15 ‐ 14:00

Sted: Værket ‐ Sal 1

Arrangør: Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

Rolle:

  

Digital kunst og unge
Viborg‐salon

Deltagere:

Tid: 21‐08‐2015 kl. 13:30 ‐ 15:00

Sted: Brøndum

Arrangør: Viborg Kommune

Rolle:

  

Kunst, kultur, erhvervs‐ og arbejdsliv

Kunst og kultur er ikke mere kun en privat og offentlig sag. Erhvervslivet er ved at blive en stor 
spiller, og i den tid med smalhals hos det offentlige og den enkelte borger, er nye penge og 
ressourcer nødvendige. Hvordan spiller kunst og kultur sammen med erhverv? Erhvervslivet 
stiller krav, men vil også godt spille med. Hvor går grænserne? Og hvordan modtager kunsten og 
kunstneren erhvervslivets ønske om at deltage i forvaltningen af et fælles kulturelt ansvar?

Deltagere:

Tid: 21‐08‐2015 kl. 14:00 ‐ 15:30

Sted: Værket ‐ Sal 1

Arrangør: Kulturmødet

Rolle:

ModeratorChristian  Have
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Kulturmødet Mors 2015

Programmet time for time ‐ UDKAST
NB! Programmet opdateres og udvikles løbende. 

Kultur‐ og kunstlivets spillere ‐ og deres roller 3:4
Con Amore

Der er opbrud i ”rollerne” for kulturens aktører. Begreber som ildsjæle, amatører og frivillige 
erstattes af ”medskabere”, ”publikumsinvolvering” m.v. Con amore‐folkets funktioner og 
betydning for dansk kunst‐ og kulturliv er uomtvistelig, men hvilke udfordringer giver denne 
omdéfinering af deres roller? Hvordan forholder con amore‐folket sig til de professionelle og 
hvilken stemme har det i de politiske relationer?

Deltagere:

Tid: 21‐08‐2015 kl. 14:00 ‐ 15:30

Sted: Værket ‐ Sal 2

Arrangør: Kulturmødet

Rolle:

ModeratorStéphanie  Surrugue

Morten Hesseldahl
One to one

Deltagere:

Tid: 21‐08‐2015 kl. 16:00 ‐ 17:00

Sted: Brøndum

Arrangør: Kulturmødet

Rolle:

SamtalepartnerChristian  Have

Danmark i verden ‐ verden i Danmark 2:4

Kunstens og kunstnerens rolle i samfundet. Oplæg til Images 2016. Debatten afvikles på engelsk.

Deltagere:

Tid: 21‐08‐2015 kl. 16:00 ‐ 17:30

Sted: Domen

Arrangør: Center for Kulturel Udvikling

Rolle:

  

Kultur‐ og kunstlivets spillere ‐ og deres roller 4:4
Magthaverne

De sidder på pengene og øvrige ressourcer. Hvordan administrerer politikere og embedsfolk i 
stat, regioner og kommuner deres særlige forpligtelser? Forstår de kunstens og kulturens særlige 
”geografi og infrastruktur”, og er de opmærksomme nok på at bringe kunsten ud til alle 
danskere? Er armslængdeprincippet en saga blot? Og burde kunst og kultur holdes helt fri af 
politik og bureaukrati?

Deltagere:

Tid: 21‐08‐2015 kl. 16:30 ‐ 18:00

Sted: Værket ‐ Sal 2

Arrangør: Region Midtjylland

Rolle:

ModeratorStéphanie  Surrugue

ModeratorClement  Kjersgaard
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Kulturmødet Mors 2015

Programmet time for time ‐ UDKAST
NB! Programmet opdateres og udvikles løbende. 

Kunst i uddannelse
Oplæg til gymnasieprojekt.

Performancekunstnerne Gry Worre Hallberg og Anna Lawaetz optræder under navnet Sisters 
Hope, men har også udviklet uddannelsesprojektet Sisters Academy, hvor de omdanner et 
gymnasium til et kunstnerisk dannelses‐ og uddannelsescenter i to uger. I foråret 2016 indtager 
Sisters Academy XX Gymnasium. Nu lægges op til projektet ‐ og på Kulturmødet Mors 2016 
afrapporterer de.

Deltagere:

Tid: 21‐08‐2015 kl. 18:00 ‐ 20:00

Sted: Brøndum

Arrangør: Kulturmødet og Sisters Academy

Rolle:

  

Danmark i verden ‐ verden i Danmark 3:4

Hvordan interagerer Danmark kulturelt med resten af verden? Hvad bringer vi ud, og hvad tager 
vi ind? Hvordan ser vi os selv som "kulturelle verdensborgere", og hvad gør internationalisering 
ved samfundet?

Deltagere:

Tid: 21‐08‐2015 kl. 18:30 ‐ 20:30

Sted: Værket ‐ Sal 1

Arrangør: Kulturmødet

Rolle:

ModeratorClement  Kjersgaard

Fra bog til film 2:3
I værkstedet

Om vejen fra bog til filmmanus. Hvad tabes og hvad vindes?

Deltagere:

Tid: 21‐08‐2015 kl. 18:30 ‐ 20:00

Sted: Domen

Arrangør: Kulturmødet

Rolle:

  

Borgeren og teatret
Om borger‐inddragende teater

Samtale om borgerscene og borger‐inddragende teater, bl.a. borgerscene, som tendenser i ny 
dramatik. Uddrag af forestillingen ”Fædre” og forsøg på Dramatikeruddannelsen.

Deltagere:

Tid: 21‐08‐2015 kl. 19:00 ‐ 20:30

Sted: Værket ‐ Sal 2

Arrangør: Aarhus Teater

Rolle:

  

22‐08‐2015
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Kulturmødet Mors 2015

Programmet time for time ‐ UDKAST
NB! Programmet opdateres og udvikles løbende. 

Børn og unge ‐ kunsten og talentet

Hvad er talent og hvordan forvaltes det? Er talent arvelig? Hvor meget talent er der i Danmark? 
Hvad giver vi videre? Hvilke vilkår giver vi de unge for kunstnerisk udfoldelse og oplevelse? Skal 
talent dyrkes på særlige institutioner eller gødes overalt? Kort sagt: Hvordan opdager, udvikler 
og forvalter vi Danmarks kunstneriske talentmasse?

Deltagere:

Tid: 22‐08‐2015 kl. 09:00 ‐ 10:30

Sted: Værket ‐ Sal 1

Arrangør: Kulturmødet

Rolle:

ModeratorStéphanie  Surrugue

Danmark i Verden – Verden i Danmark 4:4

Flere institutioner tager sig af kulturel udveksling med resten af verden, bl.a. Det danske 
Kulturinstitut. Hvad gør de og hvordan virker det?

Deltagere:

Tid: 22‐08‐2015 kl. 09:00 ‐ 10:30

Sted: Værket ‐ Sal 2

Arrangør: Det danske Kulturinstitut

Rolle:

  

Børn, læringsformer, samtale og kreativitet

Deltagere:

Tid: 22‐08‐2015 kl. 10:00 ‐ 12:00

Sted: Domen

Arrangør: Kulturmødet

Rolle:

SamtalepartnerHelle  Solvang

Biblioteket som arena for demokratiudvikling 1:4

Bibliotekerne er kultur‐, oplysnings‐ og læringsinstitutioner. Det betyder, at samfundet og 
dermed borgerne med rette kan have forventninger til, at bibliotekerne tager en rolle på sig og 
er aktive i forhold til at sikre et rum, hvor borgerne kan have den demokratiske dialog og et rum, 
som er med til at sikre, at alle borgere har mulighed for at få de kompetencer, der skal til for at 
være deltagende og myndige borgere, hvilket igen er en forudsætning for at være aktivt 
deltagende i den fortsatte udvikling af demokratiet.

Deltagere:

Tid: 22‐08‐2015 kl. 11:00 ‐ 13:00

Sted: Brøndum

Arrangør: Bibliotekerne

Rolle:

ModeratorStéphanie  Surrugue
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Kulturmødet Mors 2015

Programmet time for time ‐ UDKAST
NB! Programmet opdateres og udvikles løbende. 

Frem mod 2016
Kulturmødets afslutningsdebat

Hvad nåede vi de sidste 48 timer? Hvad har vi nået det sidste år? Kunstnerne giver nogle bud. 
Kulturmødet Mors’ moderatorer uddrager essenserne fra Kulturmødets mange samtaler og 
debatter. Vi får meldinger fra nogle af deltagerne og anmeldelser fra pressen. Men først og 
fremmest ser vi fremad. Og når politikerne runder af, bliver det ikke blot med et ”på gensyn” 25.‐
27. august 2016, men med en opfordring til at komme i arbejdstøjet nu – og lade samtalen om 
kunst og kultur fortsætte i alle årets 8.784 timer.

Deltagere:

Tid: 22‐08‐2015 kl. 11:30 ‐ 13:00

Sted: Værket ‐ Sal 1

Arrangør: Kulturmødet

Rolle:

ModeratorClement  Kjersgaard

ModeratorStéphanie  Surrugue

Kunst og erhverv
innovation, inklusion og vækst

Deltagere:

Tid: 22‐08‐2015 kl. 11:30 ‐ 13:00

Sted: Værket ‐ Sal 2

Arrangør: Roskilde Kommune, Region Sjælland, Center for Kultur‐ og Oplevelsesøkonomi

Rolle:

  

Afslutning af Kulturmødet Mors 2015

Deltagere:

Tid: 22‐08‐2015 kl. 13:00 ‐ 14:00

Sted: Værket ‐ Sal 1

Arrangør: Kulturmødet

Rolle:

  

Peter Høeg
One to one

Deltagere:

Tid: 22‐08‐2015 kl. 13:00 ‐ 14:00

Sted: Domen

Arrangør: Kulturmødet

Rolle:

SamtalepartnerHelle  Solvang

Fra bog til film 3:3
Kim Fupz Aakeson

Deltagere:

Tid: 22‐08‐2015 kl. 13:00 ‐ 14:00

Sted: Domen

Arrangør: Kulturmødet

Rolle:
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Invitation til Kulturmødet Mors 2015! 

3. juni 2015 

 

Kulturmødet Mors 2015 nærmer sig. Mødet finder sted 20. til 22. august i Nykøbing. Morsø 
Kommune og Region Nordjylland er i fuld gang med planlægningen af det store arrangement. 

Kernen i Kulturmødet Mors er op mod 40 samtaler og mere end 150 oplevelser med kunst af 
alle slags: teater, musik, film, litteratur, arkitektur og billedkunst – nyt, kendt, vedkommende. 

Velkommen! 

Når Kulturmødet Mors åbnes torsdag 20. august kl. 14 står hele Nykøbing parat til at byde de 
over 10.000 besøgende velkommen. Der gøres et stort arbejde for at skaffe overnatning, 
restauranter køber ekstra ind og byens service-apparat er i fuldt beredskab, bl.a. med transport, 
indkøbsmuligheder og hvad der ellers måtte være nødvendigt, når indbyggertallet fordobles i 48 
koncentrerede timer. 

Deltag i netværksarrangement 

Kulturmødet siger også velkommen. Naturligvis til alle, der deltager - men politikere, 
meningsdannere og personer tilknyttet Kulturmødet indbydes til et særligt netværks-
arrangement umiddelbart før åbningen, torsdag. Her er der mulighed for at møde markante 
personer i dansk kulturliv, udveksle synspunkter og erfaringer og få lidt til gane og mave. 
Endelig indbydelse udsendes primo august. Kulturmødet gør i det hele taget meget for at 
fremme dialogen mellem politikere fra hele landet – og mellem politikere og borgere. 

Samtaler om seks vigtige temaer 

Efter den festlige åbning kl. 14-15 går det så løs med samtalerne. Lige fra den skarpe debat 
med bl.a. Clement Kjersgaard og Stéphanie Surrugue som ordstyrere - til mere intime samtaler, 
hvor man går dybere ned i temaerne med bl.a. Christian Have og Helle Solvang som 
moderatorer.  

De fleste steder er der mulighed for at give sit besyv med, men samtalerne skubbes i gang af 
personer fra dansk kultur- og kunstliv, politikere, erhvervsfolk og andre, der til dagligt holder 
kulturdebatten i live. Der vil også være markante gæster fra udlandet. 

De overordnede temaer er:  

 Kunst- og kulturlivets spillere – nye roller og nye løsninger 

 Kunst som kunst (om kunstens funktion og vilkår) 

 Kant og udkant (kan der være kunst og kultur overalt?) 

 Kunst og kultur, erhvervs- og arbejdsliv 

 Danmark i Verden – Verden i Danmark (om kulturel interaktion) 

 Kunstnerisk talent (hvad er talent og hvordan forvaltes det). 

Alle disse temaer tages op ved debatter i Musikværkets Store Sal. Der gås så i dybden med 
dem i mere koncentrerede og intime samtaler på kulturlivets øvrige samtale-scener. 



Kunst, kunst, kunst 

Kulturmødet er også Oplevelse. Derfor arrangeres der mere end 150 begivenheder med kunst 
af alle slags. Blandt de professionelle højdepunkter kan nævnes Den Danske Strygekvartet, 
Michael Bojesen med kor, Ensemble Midt Vest, en række rytmiske koncerter, DR`s Juniorkor, 
Det Kongelige Teater, kunstnere som Suzanne Brøgger, Peter Høeg og Hassan Preisler, 
snigpremierer på nye danske film, og spændende eksperimenter inden for arkitektur og 
billedkunst. 

KulturDanmark er betegnelsen for det brede kulturliv fra hele Danmark med amatører, 
organisationer og institutioner, der viser, hvad de kan.  

Oplevelserne blander sig ind i samtalerne, så de mange ord får kunstnerisk kød og blod og vi 
ved, hvad vi taler om. 

 

En festklædt by 

Under Kulturmødet omdøbes området omkring Musikværket i Nykøbing til KulturPladsen – et 
levende festivalområde indrettet med bl.a. genbrugsmøbler og scener, delvist bygget af 
genbrugsmaterialer . KulturPladsen inviterer alle ind til både fest, dialog, afslapning, kreativitet 
og kulturelle oplevelser af enhver slags. Her finder man offentlige debatter, koncerter, 
workshops, kaffebar, salg af mad, popup-events og meget andet. Det grønne område med 
træer ved siden af Musikværket indrettes til et kreativt rum for fordybelse og afslapning med 
digital kunst og lyskunst til sanserne. 

Gasværksvej, der fører fra centrum og op til Musikværket, omskabes igen i år til KulturVejen - et 
involverende byudviklingsprojekt, der inddrager vejens beboere. Her kan man bl.a. deltage i 
intime samtaler og koncerter fra små, byscener eller pandekagebagning i gadekøkkener, høre 
fortællinger – eller slappe af i små byhaver og som noget helt nyt samtale i en 60 m. lang sofa. 
Herudover bliver der også aktiviteter ved fjorden og på havnen. 

 

Sæt Kulturmødet i kalenderen 

Kom til Kulturmødet Mors 20. til 22. august og bliv opdateret på dansk kunst og kulturliv og – 
ikke mindst – giv dit besyv med! 

Det omfattende program ventes at udkomme primo august, men kan også ses lidt før på 
www.kulturmoedet.dk  der i øvrigt indeholder, hvad der ellers er værd at vide om årets største 
kulturbegivenhed. Med dette brev følger foreløbigt udkast til samtaleprogram. 
Giv gerne besked om deltagelse til Line Pedersen, lvp@morsoe.dk 

 

 

Med venlig hilsen Kulturmødets daglige ledelse 

 

Niels Otto Degn  Claus Svenstrup  

Morsø Kommune Region Nordjylland 
 

http://www.kulturmoedet.dk/
mailto:lvp@morsoe.dk
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