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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)
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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



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

Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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