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1. Temadrøftelse Frederikshavner Ordningen

Sagsfremstilling
 
Frederikshavn Byråd besluttede 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.
 
På baggrund af dette afholdes temadrøftelse om Frederikshavner Ordningen. På 
mødet deltager Kultur- og Fritidsmedarbejder, Tanja Hansen med oplæg.
 
 
 
 

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

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2015
 
Drøftet.
 
Folkeoplysningsudvalget ønsker at man 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.

 
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/22019
 Forvaltning: BKF
 Sbh: tasv
 Besl. komp: FOU
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2. Evaluering af implementering af ny folkeoplysningspolitik

Sagsfremstilling
Med afsæt i den nye folkeoplysningslov pr. 1. august 2011 vedtog Frederikshavn 
Byråd den 29. maj 2013 Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningspolitik. Der blev 
udarbejdet et handlingskatalog som tillæg til politikken, som indeholder forslag til 
mulige aktiviteter med afsæt i det folkeoplysende område. Kataloget er udarbejdet 
af de inddragede borgere, og er overgået til folkeoplysningsudvalget som et 
arbejdspapir.
 
Udvalget skal på baggrund af handlingskataloget og vedtægterne træffe beslutning 
om hvilke aktiviteter der skal igangsættes i 2015.
 
På mødet deltager Kultur og Fritidskonsulent, Uffe Borg og Kultur- og 
Fritidsmedarbejder, Tanja Hansen med oplæg og evaluering af det forgangne år.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 
beslutter hvilke aktiviteter der skal igangsættes i 2015. 
 
 
 
 
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2015
Evaluering gennemført og mulige indsatsområder drøftet.
 
 

Bilag
Kopi fra sag 11/7861 - GODKENDT Folkeoplysningspolitik 2013 - 2016 - Frederikshavn Kommune 
 (dok.nr.217256/14)
Kopi fra sag 13/20699 - GODKENDTE vedtægter for NYT Folkeoplysningsudvalg pr. 1. januar 
2014 (dok.nr.217264/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/19788
 Forvaltning: BKF
 Sbh: tasv
 Besl. komp: FOU
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3. Ansøgning vedr. godkendelse af kunststofbane - 
Boldklubben Bangsbo Freja 

Sagsfremstilling
Boldklubben Bangsbo Freja har fremsendt ansøgning vedrørende ny 
helårsudendørs-aktivitetsbane.
 
Bangsbo Freja ønsker at få afklaret om foreninger der lejer sig ind på banen, kan 
modtage lokaletilskud dertil og om de selv som ejer af anlægget selv kan medtage 
deres driftsudgifter med ind under ansøgning om lokale tilskud.
 
Banen er etableret med hensigt på, at kunne tilbyde helårs træning for kommunale 
foreninger og andre private brugere. 
 
Projektet er behandlet og godkendt af Frederikshavn Byråd den. 27. november 
2013. Bilag 2.
 
Boldklubben Bangsbo Freja oplyser at, ved udlejning til foreningslivet og private 
brugere vil prisen være 700 kr. eskl.moms.
Udlejningsudgifterne fordeler sig på: 
Bane:                500 kr. pr. time eskl. moms
Lys:                   100 kr. pr. time eskl. moms
Omklædning:      100 kr. pr. time eskl. moms
 
I ansøgningen fra boldklubben ansøges der endvidere om godkendelse af 
lokaletilskud til Boldklubben Bangsbo Freja.
De årlige driftsudgifter er fordelt på renteudgifter, vedligehold af banen samt 
elforbrug. Bilag 1- 
Center for Kultur- og Fritid kan oplyse at der ved godkendelse af projektet i 
Frederikshavn Byråd er skrevet til Boldklubben Bangsbo Freja at, alle 
vedligeholdelsesforpligtigelser der måtte være eller komme i forbindelse med 
anlægget, skal afholdes af Boldklubben, herunder snerydning.  
 
Boldklubben Bangsbo Freja oplyser at de årlige lejeindtægter på anlægget er 
estimeret til 20.000 kr. eskl./moms. 
 
Det er muligt for udvalget at give tilskud til Bangsbo Freja driftsudgifter med en 
maksimumudgift årligt.
 
I Frederikshavn Kommune er der i dag én kunststofbane til rådighed for de godt 21 
aktive fodboldklubber. Der fordeles tider en gang årligt, hvor klubberne indsender 
ønsker og efterfølgende fordeles tiderne i en nedsat arbejdsgruppe. Der har i de 
seneste år været gået på kompromis med fordelingskriterierne således at alle har 
fået ca. 50 % af de tider de er berettigede til.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/20948
 Forvaltning: BKF
 Sbh: lbso
 Besl. komp: FOU
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Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at folkeoplysningsudvalget 
beslutter:
 

-       Om anlægget kan godkendes som tilskuds berettiget under 
frederikshavnordningen
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Supplerende sagsfremstilling
På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets beslutning den 20. november 2014, 
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genoptages ansøgning fra Bangsbo Freja vedrørende godkendelse af 
kunststofbane som tilskudsberettiget i henhold til Frederikshavner Ordningen. 
 
Ved udlejning til foreninger:
875 kr. pr. time – 75 % tilskud = 656,25 kr. I henhold til Frederikshavner Ordningen 
ydes der dog max tilskud med 75 % af KL-sats pr. time.
 
Folkeoplysningsudvalget har tidligere besluttet om større arealer skal tælle for X 
antal lokaler. KL-satsen for et lokale pr. time er 126,61 (2015). Set i forhold til 
timeprisen som Bangsbo Freja oplyser for leje pr. time har Center for Kultur og 
Fritid vurderet det til ca. 6 lokaler. 
 
Kunststofbanen er foreningsdrevet og udgifterne til drift af banen ligger derfor hos 
Boldklubben Bangsbo Freja. 
 
Klubbens samlede tilskudsberettigede nettoudgifter (60 % af forventet indtægter er 
fratrukket) vil beløbe sig til ca. 115.000 kr. i 2015, hvoraf 15.000 udgør elforbrug. 
Ved fuld refusion vil klubben være berettigede til et lokaletilskud på 84.000 kr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at folkeoplysningsudvalget 
beslutter:

-       Om anlægget kan godkendes som tilskuds berettiget under 
frederikshavnordningen og hvor mange lokaler arealet skal svarer til

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

 
 
 
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2015
Folkeoplysningsudvalget godkender, at anlægget er tilskudsberettiget under 
frederikshavnerordningen - i en forsøgsperiode på 5 år som to lokaler ved leje af 
hele banen.
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Folkeoplysningsudvalget henviser til økonomiudvalgets beslutning om 
driftsudgifterne kan medtages i beregning af lokaletilskuddet.
 
 

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



Folkeoplysningsudvalget - Referat - 27. januar 2015 Side 11 af 15

4. Orientering om budget 2015

Sagsfremstilling
Til orientering forelægges Folkeoplysningsudvalgets budget for 2015. 
 
 
 
 
 

Indstilling
 
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 
tager orientering til efterretning.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2015
Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 
 

Bilag
Budgetoversigt 2015 FOU 27/1-2015 (dok.nr.12007/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2396
 Forvaltning: BKF
 Sbh: tasv
 Besl. komp: FOU
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5. Orientering fra Center for Kultur og Fritid 2015 

Sagsfremstilling
Administrationen i CKF orienterer om følgende punkter:
 

 Orientering fra Steen Jensen om sin formandsbeslutning ang. Grønvækst.
 FIT DEAL 
 Springteam Nordjylland
 Ferieåbent i haller/sale
 Møde med Ejendomscenteret 
 ”Godt Gået Prisen” d. 30. april 2015
 Årsberetning til KFU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2015
Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 
 
Der orienteredes derudover om:
 
Rente og afdragsfrie lån -drøftet.
WinKas lokalebooking system.
Sammenlægning af foreninger - processer og rådgivning fra administrationen.
FIT DEAL - kort info.
 
 
 
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2396
 Forvaltning: BKF
 Sbh: lbso
 Besl. komp: FOU
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6. Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget 
2015

Sagsfremstilling
Håndbold fest. – invitation sendt ud af Steen Jensen.  
 
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2015
Taget til efterretning.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2394
 Forvaltning: BKF
 Sbh: lbso
 Besl. komp: FOU
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7. Eventuelt 

Sagsfremstilling
Udvalgets medlemmer orienterer på mødet:
 
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2015
Intet.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2396
 Forvaltning: BKF
 Sbh: lbso
 Besl. komp: FOU
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Bent H. Pedersen

  

    

Mogens Brag 

  

    

Børge Jensen

  

    

Henrik Carlsen

  

    

Steen Jensen

  

    

Brian Kjær

  

    

Karina Gajhede

  

    

Else Schaltz

  



Bilag: 2.1. Kopi fra sag 11/7861 - GODKENDT Folkeoplysningspolitik 2013 - 201
6 - Frederikshavn Kommune

Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Mødedato: 27. januar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 217256/14



Folkeoplysningspolitik 2013-2016



Vision

Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal 
have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter 
og fællesskaber, der er inkluderende, øger 
den mentale og fysiske sundhed, fremmer 
oplevelsen af medborgerskab og forståelsen 
af at leve i et demokratisk samfund.



Målsætninger

Frederikshavn Kommune 
ønsker, at folkeoplysnin-
gen er:

Tilgængelig
Frederikshavn Kommune 
ønsker at gøre det endnu 
nemmere at drive folke-
oplysende foreningsarbej-
de. Det kan ske gennem at 
smidiggøre regler, udvikle 
nye organiseringsformer 
og anvende ny teknologi.

Inkluderende
Der skal arbejdes for en 
større bevidsthed hos bor-
gerne om, at det folkeoply-
sende er en del af den de-
mokratiske dannelse – det 
at være samfundsborger 
i Danmark, det at deltage 
og føle sig inkluderet.

Udviklende
Vi vil skabe bevægelse i 
det folkeoplysende mod 
endnu større grad af 
egenansvar for udvikling af 
området, for organisatorisk 
fleksibilitet og mere selvle-
delse.

Synlig
Kommunen vil understøtte 
læringsmiljøer i det fol-
keoplysende, der sikrer 
videndeling blandt forenin-
ger og organisationer – og 
skaber synlighed i lokal-
området om de folkeoply-
sende aktiviteter.

Samarbejdende
Sikre sammenhæng til 
andre politikområder, for 
at sikre medejerskab hos 
flere, tilbyde samarbejde 
og udviklingsfællesskaber 
med relevante partnere. 
Her kan eksempelvis næv-
nes hadicap-, ældre-, børn 
og unge- og det sociale 
område. 

Lovgivningen
Denne politik er et supplement til Folkeoplysningsloven, lovbekendt-
gørelse nr. 854 og bekendtgørelse nr. 1251.

I Frederikshavn Kommune er der 250 foreninger (ud af i alt 430 for-
eninger), der er registreret som folkeoplysende, og som derfor mod-
tager tilskud og benytter kommunale- eller støttede, private lokaler.

Foreninger, under folkeoplysningen, der har krav på tilskud og loka-
ler, skal godkendes af kommunen.

Økonomi
Den samlede driftøkonomi på området er i 2013 bugetteret til 
29 mio kr. 



Folkeoplysning for alle

Folkeoplysningen er en del af den danske kultur og demokratiske arv. 
Den er et fællesskab og et redskab. 

* Et fællesskab, hvor mennesker mødes og udveksler viden, erfarin-
ger og synspunkter

* Et redskab, der giver mulighed for at deltage i samfundet og påvirke 
eget- og andres liv. 

Enhver forening, der lever op til folkeoplysningens grundlag, kan blive 
godkendt som tilskudsberretiget. Uanset aktivitetens art. Det er for-
eningens grundlag, der er vigtig: 

At man som forening tager det folkeoplysende alvorligt, hvilket betyder, 
at foreningen sikrer et åbent, inkluderende og dialogorienteret fælles-
skab for alle, hvor deltagerne er aktive medskabere og i læring.

Det folkeoplysende arbejde skal fortsat bidrage til aktiv deltagelse, 
frivilligindsats, livslang læring og kompetenceudvikling. Og det skal 
ske ved, at Frederikshavn Kommune, frivilliglivet, det folkeoplysende 
område og relevante interessenter i fællesskab sikrer de bedst mulige 
rammer for en fortsat udvikling af den folkeoplysende voksenundervis-
ning, de frivillige folkeoplysende foreninger og deres aktiviteter.

Sagt kort: Udvikling af folkeoplysningen realiseres 
gennem forpligtende fællesskaber.



Det skal ske ved:

* Nedsættelse af §35 stk. 2 udvalg / Folkeoplysningsud-
valg (foreningssammensat høringsorgan for folkeop-
lysningen)

* En udvidelse af §35 stk. 2 udvalgets opgaver til også 
at omfatte design og gennemførelse af udviklingsop-
gaver 

* Udvalget er høringspart ved alle offentlige byggerier 
og anlægsaktiviteter

* Indgåelse af kontrakt med paraplyorganisationerne 
om igangsættelse af aktiviteter, der fremtidssikrer det 
folkeoplysende område gennem videndeling og synlig-
hed.

* Udfordre de kommunale kulturhuse, idrætsanlæg/ople-
velsescentre og kulturinstitutioner på at skabe rum og 
miljøer for det frie foreningsliv, der understøtter folke-
oplysningspolitikkens målsætninger og spor.

* Skabe dialog om partnerskaber mellem frivilliglivet, 
kommunens kultur-, skole-, ældre-, unge-, handicap-, 
socialinstitutioner og eksterne aktører

* Foreningslivet skal forpligte sig på at inkludere alle 
aldersgrupper.

Prioriterede spor

Frederikshavn Kommune ønsker at prioritere tre spor for 
det folkeoplysende område, der skal understøtte politikkens 
målsætninger og føre videre til konkrete handlinger:

1. Anerkende det folkeoplysende område
2. Skabe endnu større grad af inklusion af nye målgrupper
3. Oprette en udviklingspulje





1. Anerkendelse

Frivilliglivet er en uvurderligt ressource i det danske 
samfund. Det er et primært ikke-institutionelt felt, hvor 
mennesker kommer af fri vilje for at mødes og udvikle 
sig. Det skal vi værne om og sætte pris på.

Frederikshavn Kommune ønsker at fremhæve det folke-
oplysende, den frivillige og de foreninger, der hver dag 
yder en indsats. En indsats, der er med til at sikre det fol-
keoplysende område beståen og inklusion af mennesker. 

Det skal ske ved:

Udvikling af anledninger til at anerkende det folkeoply-
sende. Udviklingen skal ske i et samarbejde mellem Kul-
tur- og Fritidsudvalget og det folkeoplysende foreningsliv. 
Aktiviteter kan fx være:

* Folkefesten”, der er en showcase for folkeoplysningen 
og frivilligheden. Den afholdes hvert andet år

* Severin Prisen”, der uddeles til bemærkelsesværdige 
aktiviteter og mennesker. Prisen uddeles  ifm. “Folke-
festen”

* Buketten”, der uddeles ad hoc til mennesker/forenin-
ger, der har fortjent en skulderklap i dagligdagen





2. Inklusion

Ligesom alt andet, så er det folkeoplysende område 
levende og i konstant forandring. Nye muligheder op-
står og nye målgrupper kommer til - som eksempelvis 
de selvorganiserede grupper. De er ikke som det første 
optaget af at danne en forening. De mødes bare for at 
dyrke det, de brænder for. Og de gør det, når de kan og 
uden de bindinger, som en vedtægt, en forening og en 
økonomi giver.

Frederikshavn kommune ser et potentiale i det selvor-
ganiserede og andre “ikke så synlige” målgrupper. Et 
potentiale, der har betydning for folkesundheden - fysisk 
og mentalt - og specifikt er til gavn for det folkeoplysende 
foreningsliv i form af nye potentielle søsterorganisatio-
ner, nye medlemmer og nye typer aktiviteter.

Frederikshavn Kommune vil arbejde for, at der kommer 
et fokus på inklusion af nye målgrupper, og specifikt de 
selvorganiserede grupper og deres potentiale.

Det skal ske ved:

* Inklusion af nye målgrupper i det etablerede forenings-
liv

* Åbenhed overfor tilskud til aktiviteter for nye målgrup-
per og nye organisationsformer

* Fokus på areal- og lokaleanvendelse til nye aktiviteter 
og målgrupper, når kommunen bygger og renoverer

* Udarbejdelse af ny lokaleprioritering, der blandt andet 
tilgodeser foreninger i vækst og med stort medlemspo-
tentiale





3. Udviklingspulje

En udviklingspulje skal støtte udviklingen af det folke-
oplysende område i Frederikshavn Kommune.

Udviklingspuljen kan søges af foreninger og oplysnings-
forbund - samt af grupper, der ikke traditionelt ses som 
en del af det folkeoplysende - og som idag ikke får får 
tilskud efter reglerne i folkeoplysningsloven.

Frederikshavn Kommune ønsker 

* at identificere og igangsætte endnu flere aktiviteter, 
der ligger i randområdet af det traditionelt folkeoply-
sende, for at endnu flere borgere får del i midler og 
muligheder - og får berøring med de grundlæggende 
værdier i folkeoplysningen.

* at motivere til mere læring og ledelse i det folkeoply-
sende, gennem uddannelse af instruktører og ledere

* at der udvikles nye samarbejder, foreningsformer og 
netværk, der er med til at styrke det folkeoplysende 
fremadrettet

Ansøgninger med projekter til udviklingspuljen skal 
opfylde følgende formål:

* Projektet skal forny det folkeoplysende område

* Projektet skal rette sig imod nye målgrupper, nye 
organisationsformer eller ny viden

* Der lægges vægt på projekter, der ansøges af en 
partnerkreds



Afslutning

Frederikshavn Kommunes 
folkeoplysningspolitik er 
vedtaget og offentliggjort 
i 2013 og gælder frem til 
2016.

Politikken er et arbejdsred-
skab, der sætter retningen 
for det daglige samarbejde 
mellem alle aktører i det 
folkeoplysende område.

Politikken er en vision, om 
at skabe og understøtte et 
levende, varieret og vær-
difuldt udbud af folkeoply-
sende aktiviteter for kom-
munens borgere.

Politikken og dens hand-
lingskatalog (et tillæg til 
politikken) er et levende 
og dynamisk redskab, der 
fremad skal fastholde det 
gode samarbejde mellem 
kommune og alle aktører 
på folkeoplysningsområ-
det.

Processen, der ligger til 
grund for denne politik og 
dens handlingskatalog, 
kan ses på: www.dinpolitik.
blogspot.com

Frederikshavn Kommune
Maj 2013
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Ansøgning fra Boldklubben Bangsbo Freja om et 
rente- og afdragsfrit lån

Sagsfremstilling
Boldklubben Bangsbo Freja har fremsendt en ansøgning om et rente- og afdragsfrit 
lån, der skal anvendes til at medfinansiere projektet ”Helårs-Udendørs-
Aktivitetscenter Bangsbo Freja”. 
Projektet omfatter:

 Etablering af en ny sportscafé i tilknytning til det eksisterende klubhus. Der 
vil være tale om en delvis ombygning af de eksisterende lokaler til et nyt 
energimæssigt passivt opholdslokale.

 Omlægning af foldboldbane på Donbækvej fra græs/grusbane til en helårs-
aktivitets-græsbane, som skal være omdrejningspunkt for den videre 
aktivitetsudvikling i klubben

 
Det er foreningens ønske, at projektet kan udvikle de eksisterende faciliteter og 
arealer til et aktivitetscenter til gavn og glæde for alle brugere og besøgende i 
området. Foreningen peger i den forbindelse på en række interessegrupper, der 
kan bidrage med at øge aktiviteten i området, (se vedlagte ansøgning).
 
Projekt økonomi/finansiering
Boldklubben Bangsbo Freja oplyser, at anlægsbudgettet for projektet inkl. moms, 
samlet vil beløbe sig 3.600.000 kr. og at klubben i den forbindelse søger om tilsagn 
til et rente- og afdragsfrit lån på 1.500.000 kr., alternativt 905.000 kr. 
 
Foreningen ønsker at anvende den såkaldte DIF-model, hvor ansøger har 
fremsendt en anmodning til skattemyndighederne om at blive fritaget for moms. 
Såfremt foreningen opnår tilsagn fra SKAT betyder det, at lånebehovet bliver 
595.000 kr. mindre. 
Hvis/når Boldklubben Bangsbo Freja opnår momsfritagelsen vil klubbens 
lånebehov være 905.000 kr. Lånet ønskes at være afdragsfrit i 8 år og herefter 
afvikles det over 7 år, således at lånets samlede løbetid bliver 15 år.
Hvis klubben ikke opnår momsfritagelse vil lånebehovet være 1.500.000 kr. Dette 
lån skal også være afdragsfrit i 8 år, men herefter afvikles lånet over 12 år, så 
lånets samlede løbetid bliver 20 år.
 
Foreningen anmoder om, at låneprovenuet kan være disponibelt i 2014, eventuelt i 
2-3 rater.
 
Repræsentanter for Ledelsessekretariatet, Økonomicenteret og Center for Kultur og 
Fritid har gennemgået ansøgningen og har noteret sig følgende 
opmærksomhedspunkter:

  Etablering af helårs-aktivitets-græsbane kan komme til at belaste 
FrederikshavnerOrdningen såfremt der vil være tale om 
timebetaling for lokale klubber der modtager tilskud som 
folkeoplysende forening. Ansøger oplyser i den forbindelse, at 
man forventer, at der vil være en lejebetaling i forbindelse med 
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brug af arealet og at der i prissætning vil blive skelet til, om 
foreningen er lokal eller uden for kommunen.

  Behandling af ansøgningen bør ses i forhold til den vedtagne 
budgetbemærkning fra 2013 angående ”kortlægning og effektiv 
ressourceudnyttelse af den offentlige bygningsmasse i 
kommunens lokalområder” og indgå i projektplanen 2013-2017.

  I forbindelse med behandlingen af ansøgningen skal det 
bemærkes, at det er ansøger som har det fulde ansvar for at sikre 
momsfritagelse hos SKAT og efterlever bestemmelserne herefter. 
Det bemærkes at Frederikshavn Kommune, såfremt man ønsker 
at støtte projektet, kan vælge, at klubben skal afdrage på gælden 
til kommunen selvom klubben ikke får tilsagn om momsfritagelse.

  Ansøger oplyser, at hvis foreningen - mod forventning - ikke når i 
mål med kapitalbehovet, så kan projektet faseopdeles, men det 
vil ikke være ønskeligt. Foreningen oplyser, at det er afgørende 
for virkeliggørelsen af aktivitetscenteret, at Frederikshavn 
kommune deltager i finansieringen og samarbejder med 
foreningen omkring udviklingen/brugen af aktivitetscenteret.

 

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

1. drøfter henvendelse fra Boldklubben Bangsbo Freja
2. tilkendegiver, om henvendelsen skal indgå i projektplanen 2013 – 2017 om 

”Kortlægning og effektiv ressourceudnyttelse af den offentlige 
bygningsmasse i kommunens lokalområder”

3. under forudsætning af ja til pind 2, anbefaler overfor Økonomiudvalget og 
Byrådet, at der bevilges et rente- og afdragsfrit lån på 1.500.000 kr. 
(905.000 kr.) som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2013
1 Drøftet
2. Udgår, idet der ikke i budget 2014 er afsat midler til dette projekt.
3. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler ansøgningen overfor Økonomiudvalg og 
Byrådet. 
Samtidig bemærker udvalget, at der pt. arbejdes på udredning af kommunens 
fritidsfaciliteter og at der afledt heraf kunne være andre klubber i kommunen, som 
ønsker at omlægge deres fodboldbaner fra græs/grusbane til helårs aktivitets-
græsbane.

Kultur- og Fritidsudvalget bemærker også, at del af ansøgning, der vedrører 
etablering af ny sportscafé normalt skulle sendes til Folkeoplysningsudvalgets 
anlægspulje.
 
Fraværende: Peter Laigaard

Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2013
Indstillingens punkt 3 anbefales overfor Byrådet.
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. november 2013
Anders Gram Mikkelsen forlod mødet som inhabil.
 
Godkendt.
 
Fraværende: Erik Sørensen, Jens Porsborg og Mogens Brag, i stedet mødte Steen 
Jensen, Hanne Lundholm og Lars Kringelholt
 

Bilag
Ansøgning fra Boldklubben Bangsbo Freja incl projektbeskrivelse og regnskab 2012 (dok.nr.144665/13)
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Vedr. ansøgning om rente- og afdragsfrit lån til Boldklubben 
Bangsbo Freja.

Boldklubben Bangsbo Freja har pr. den 27. september 2013, ansøgt Frederikshavn 
Kommune om et rente- og afdragfrit lån på maksimalt 1.500.000 kr. 
Lånet forventes ekstraordinært nedbragt med 595.000 i løbet af 2014 pga. 
momsfritagelse. 
Der søges om afdragsfrihed i 8 år hvorefter lånet vil blive påbegyndt afdraget med 
126.000 kr. om året indtil lånet er indfriet. 
Lånet skal bruges til delvis finansiering af etablering af sportscafé i tilknytning til 
eksisterende klubhus samt omlægning af fodboldbane på Donbækvej fra 
græs/grusbane til en helårs-aktivitetsbane.

Det skal hermed meddeles, at Frederikshavn Byråd på mødet den 27. november 
2013 har godkendt, at der ydes et rente- og afdragsfrit lån på 1.500.000 kr. 
(905.000 kr.), som beskrevet i ansøgningen.

Lånet gives under forudsætning af, at de investeringer som er anført i ansøgning 
udføres: etablering af sportscafé i tilknytning til eksisterende klubhus samt 
omlægning af fodboldbane på Donbækvej fra græs/grusbane til en helårs-
aktivitetsbane.
Det er kommunens forventning at der fortsat arbejdes på opnåelse af 
momsfritagelse for at nedbringe lånet.

Udbetalingen af lånet er betinget af at finansieringen fra fonde (650.000 kr.) er 
opnået og dette skal dokumenteres overfor kommunen. 

I den udstrækning Boldklubben Bangsbo Freja modtager finansiering ud over det i 
ansøgningen beskrevet, vil det nedbringe lånet fra Frederikshavn Kommune.

Udbetalingen af lånet vil kunne ske i rater.

Alle vedligeholdelsesforpligtigelser der måtte være eller komme i forbindelse med 
anlægget, skal afholdes af Boldklubben, herunder snerydning.  

Frederikshavn Byråd

Økonomicenteret
Sagsnummer: 13/20150
Dokument nr. 180383-13
Sagsbehandler: Uffe borg/Leif 
Christensen
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Frederikshavn Kommune forbeholder sig ret til at udtage pant i foreningens 
klubhus som sikkerhed for lånet. Pantet skal være af samme størrelse som det 
udlånte beløb, og fastlægges når det endelige lånebeløb er kendt.

Efter endt etablering, skal der fremsendes et revisionspåtegnet regnskab for 
projektet til Økonomicenteret, Frederikshavn Kommune, att.: Leif Christensen. Af 
regnskabet skal der fremgå hvad de samlede udgifter er og hvorledes disse er 
finansieret. 

Så længe lånet ikke er indfriet, skal der hvert år, efter regnskabsårets afslutning, 
fremsendes et revisionsgodkendt regnskab for ”Fodboldklubben Bangsbo Freja” til 
Frederikshavn Kommune, Økonomicenteret på mail 
”okonomisk_forvaltning@frederikshavn.dk”.

Med venlig hilsen

Lars Møller Mikael Jentsch
Borgmester Kommunaldirektør
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