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1. Anmodning fra Voerså KFUM & KFUK om anvendelse af 
midler til aktiviteter i Aalbæk-Lyngså sogn. 

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget har modtaget en anmodning fra Voerså KFUM og KFUK 
om tilladelse til at anvende ubrugte midler på 5743,20 kr. til køb af materialer, der 
skal anvendes i forbindelse med menighedsrådet i Albæk-Lyngså sogns opstart af 
børneaktiviteter ved kirken.
 
Voerså KFUM og KFUK har i 42 år drevet børneklubben, YA i Albæk-Lyngså sogn, 
men har det seneste år ikke været i stand til at genstarte aktiviteterne. 
 
Foreningen har opsparet 5743,20 kr. i børneklubben, som man nu ønsker at 
tilgodese til Albæk-Lyngså Menighedsrådets planlagte aktiviteter i efteråret 2015, 
hvor man har fundet underviser til babysalmesang og børne-bongo. 
 
Foreningen har gennem årene løbende modtaget praktisk og økonomisk støtte af 
menighedsrådet til aktiviteterne i børneklubben og på seneste generalforsamling 
den 13. februar 2015 blev det besluttet, at bruge kræfterne på at støtte op om 
kirkens arbejde.  
 
Foreningen oplyser, at overskuddet på 5.743,20 kr. blandt andet er fremkommet 
ved klubbens 40 års jubilæum i 2012, hvor de modtog 10.000 kr. fra fond der 
administreres af Albæk-Lyngså Menighedsråds, samt 1500 kr. fra legatet 
”Præstbro Sparekasses fond”. Foreningen modtog endvidere gaver på i alt 4500 kr. 
fra 2 stk. Ys mens klubber. 
 
I 2014 modtog foreningen 4.426 kr. i aconto. Beløbene er tilbagebetalt til 
Folkeoplysningsudvalget. Foreningens regnskab for 1.1. 2014-31-12 2014 er 
vedlagt som bilag. 
 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget beslutter 
 
-          om Voerså KFUM og KFUK skal have tilladelse til at anvende opsparede 

midler på 5743,20 kr. til indkøb af materialer til aktiviteter arrangeret af 
menighedsrådet i Albæk-Lyngså sogn 

 
 
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. april 2015
Folkeoplysningsudvalget giver Voerså KFUM & KFUK tilladelse til at anvende de 
opsparede midler på 5743,20 kr. til aktiviteter arrangeret af menighedsrådet i 
Albæk-Lyngså sogn. 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14334
 Forvaltning: BKF
 Sbh: ufbo
 Besl. 
komp: Folkeoplysningsudvalget
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Bilag
Anmodning fra KFUM og KFUK ang. midler (dok.nr.59259/15)
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2. Godkendelse af ændring af regnskabsår for Vendsyssel 
SportsCollege

Sagsfremstilling
Vendsyssel SportsCollege har sendt en anmodning om tilladelse til at ændre 
regnskabsår fra kalenderår til i stedet at anvende 1/7 – 30/6 som regnskabsår.
 
Da Vendsyssel SportsCollege er en institution i Frederikshavn Kommune som har 
samarbejde med kommunens skoler og ungdomsuddannelsessteder og deraf har 
collegehold/skolehold efterår/forår ønskes det fra colleges’ side at få en 
dispensation til at ændre regnskabsår så det følger skoleåret. 
 
Praksis er i dag, at Vendsyssel SportsCollege laver budget for det efterfølgende år 
i oktober/november måned, uden på nogen måde at vide hvordan elevsituationen 
ser ud den 1. august året efter. Konsekvensen er, at Vendsyssel SportsCollege i 
dag har to forskellige college-/skolehold og i samme regnskabsår og en ændring af 
regnskabsåret, så det følger det samme skole/collegehold vil være en stor fordel.
 
Vendsyssel SportsCollege oplyser at en dispensation for regnskabsåret vil medføre 
en overgangsperiode, hvor det kommende regnskabsår bliver den 1/1 2015 – 30.6 
2016. Regnskabet for 2014 vil blive indleveret inden den 1/5 2015.  
 
Anmodningen fra Vendsyssel SportsCollege indebærer 2 udfordringer i henhold til 
Frederikshavner ordningen, som Folkeoplysningsudvalget skal forholde sig til: A) 
Tilskudsperioden og B) Regnskabsaflæggelse.
 
Ang. A
I henhold til Frederikshavner ordningen skal foreningers ansøgning udarbejdes på 
baggrund af foreningens regnskab for det foregående regnskabsår. I 
Frederikshaver ordningen er ansøgningsfristen fastsat til senest den 1. marts, for 
tilskudsperioden 1/1 - 31/12. 
 
Såfremt at Vendsyssel SportsCollege skal have godkendt ændring af 
regnskabsåret så det følger skoleåret vil det betyde, at der skal dispenseres for den 
gældende tilskudsperiode fastsat i Frederikshaver ordningen.  
 
Center for Kultur og Fritid oplyser, at det ikke forventes at medføre væsentligt 
øgede administrative ressourcer ved at dispensere for den gældende 
tilskudsperiode såfremt ansøger fastholder 1. marts som dato for indberetning.   
 
 
Ang. B
I henhold til Frederikshavner ordningen skal foreninger, der modtager tilskud 
senest den 1. maj uopfordret fremsende et revideret regnskab til 
Folkeoplysningsudvalget. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14937
 Forvaltning: BKF
 Sbh: ufbo
 Besl. 
komp: Folkeoplysningsudvalget
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Såfremt at Vendsyssel SportsCollege skal have tilladelse til at ændre regnskabsår 
vil det kræve en dispensation i forhold til den gældende tidsfrist i Frederikshavner 
ordningen.
 
Det vil også være behov for at dispensere for kravene i Frederikshavner ordningen 
der vedrører krav til revision, hvor det i Frederikshavner ordningen fremgår, at 
regnskabet aflægges for perioden 1/1 - 31/12.    
 
Vendsyssel SportsCollege har oplyst at de afholder generalforsamling den 14. 
april, hvor vedtægtsændringerne skal behandles og godkendes med forbehold for 
Folkeoplysningsudvalgets accept af ændret regnskabsår. 
 
Center for Kultur og Fritid oplyser, at det ikke forventes at medføre øgede 
administrative omkostninger ved en ændring af regnskabsåret.  
 
 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget beslutter om
 
-          Vendsyssel SportsCollege skal have tilladelse til at ændre regnskabsår til 1/7 

– 30/6 og dermed dispenseres for reglerne i Frederikshavner ordningen 
vedrørende tilskudsperioden og regnskabsaflæggelsen.

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. april 2015
Folkeoplysningsudvalget giver dispensation til Vendsyssel SportsCollege om at 
ændre deres regnskabsår til 1/7 – 30/6. 
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3. Ansøgning fra Frederikshavn Sportsdanserforening og 
Dance Studio Frederikshavn om processtøtte til 
sammenlægning 

Sagsfremstilling
Frederikshavn Sportsdanserforening og Dance Studio Frederikshavn har fremsendt 
en ansøgning til Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje, hvori de søger om 
10.000 kr. i processtøtte med henblik på at sammenlægge de 2 foreninger.
 
Baggrunden for sammenlægningen er ønsket fra de to bestyrelser om at blive en 
stor og stærk forening, der kan styrke indsatsen med at skaffe nye medlemmer 
samt medlemmer til bestyrelserne. 
 
De to foreninger søger udviklingspuljen om 10.000 kr. til indkøb af proceskonsulent 
fra DGI Nordjylland, hvis rolle vil være, at styre processen og være 
sparringspartner gennem forløbet, udarbejde handleplan samt være behjælpelig 
med revidering af vedtægter og dirigent ved generalforsamling(er).
 
Foreningerne oplyser, at de har aftalt, at hvis processen munder ud i en 
sammenlægning, vil Frederikshavn Sportsdanserforening opløse deres forening og 
lægge sig ind under Dance Studio Frederikshavn, hvorefter Dance Studio 
Frederikshavns cvr-nummer vil være gældende for foreningen. Der vil være behov 
for en vedtægtsændring så foreningen fremadrettet også er for voksne.
 
Foreningerne oplyser, at der er formue i begge foreninger, som de ønsker 
overført/fastholdt i Dance Studio Frederikshavn ved en sammenlægning. De 2 
foreninger oplyser, at det er altafgørende for begge foreninger, at deres aktiver 
samles hos Dance Studio Frederikshavn.  
 
Af Frederikshavn Sportsdanserforenings regnskab fremgår det at de pr. 31.12.2013 
har en egenkapital på 243.420 kr. mens Dance Studio Frederikshavn pr. 
31.12.2014 har en egenkapital på 329.283 kr.
 
De 2 foreninger har aftalt, at begge foreninger kører videre hver for sig indtil 
sommerferien, og at den sammenlagte forening starter pr. 1. juli 2015.
 
Center for Kultur og Fritid gør udvalget opmærksom på, at der i Frederikshavner 
ordningen fremgår, at et eventuelt overskud ved foreningers opløsning skal 
tilbagebetales til Frederikshavn Kommune. Formuen vil herefter blive genfordelt 
efter Folkeoplysningsudvalgets anbefaling. 
 
Foreningerne skal derfor inden sammenlægning ansøge Folkeoplysningsudvalget 
om tilladelse til overdragelse af formue.
 
Restbeløb: 30.294 kr. i udviklingspuljen.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14335
 Forvaltning: BKF
 Sbh: ufbo
 Besl. 
komp: Folkeoplysningsudvalget
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Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget beslutter
 
-     om udvalget ønsker at støtte processen med at sammenlægge Frederikshavn 

Sportsdanserforening og Dance Studio Frederikshavn med 10.000 kr.
 
 
 
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. april 2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter at støtte Frederikshavn Sportsdanserforening og 
Dance Studio Frederikshavn med 5.000 kr. fra udviklingspuljen til færdiggørelsen af 
processen. 
 
 

Bilag
Udviklingspuljen - Dance Studio Frederikshavn / Frederikshavn Sportdanser forening  (dok.nr.59267/15)
Frederikshavn Sportsdanser Forening - årsregnskab 2013 (dok.nr.68072/15)
Ansøgning folkeoplysningsudvalget - Årsrapport 2014.pdf (dok.nr.68063/15)
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4. Ansøgning om tilskud fra Springteam Sæby til dækning af 
ekstraudgift ved leje af Nordstjerneskolen

Sagsfremstilling
Springteam Sæby har fremsendt ansøgning til Folkeoplysningsudvalget, hvori 
foreningen søger støtte til dækning af merudgift ved leje af Nordstjerneskolen.
 
Foreningen ansøger i forbindelse med afholdelse af DM mini kvalifikation i 
Teamgym d. 18.-19. april 2015 i Arena Nord, hvor 1.837 forventes at deltage.
 
Center for Kultur og Fritid har i samarbejde med Ejendomscenteret i første omgang 
anvist foreningen overnatningsmuligheder på de 2. afdelinger under 
Frydenstrandskolen (på Buhls vej og på Abildvej) til foreningen til at dække 
behovet for de forventede 1.400 overnattende deltagere over 2 døgn (700 
overnattende pr. døgn). 
 
Foreningen finder det mest hensigtsmæssigt at samle aktiviteterne og 
overnatningen tæt på Arena Nord, hvor DM kvalifikationen i Teamgym foregår. 
 
Foreningen har derfor besluttet at leje Nordstjerneskolen og Frydenstrandskolens 
afdeling på Buhls vej, fordi de herved kan sikre overnatning og bespisning tæt på 
Arena Nord.
 
Center for Kultur og Fritid har oplyst foreningen om, at den tilgængelige kapacitet 
med 6000 overnatninger på Nordstjerneskolen til 15 kr. pr. time i 2015 er opbrugt af 
øvrige cupper og arrangementer. Foreningen er endvidere oplyst om, at tilkøb af 
ekstra pladser på Nordstjerneskolen i 
2015 er fastsat til 30. kr. pr. person pr. døgn.
 
Foreningen ansøger på den baggrund om støtte til at afholde den merudgift, som 
de 750 overnattende deltager (375 pr. døgn) på Nordstjerneskolen forventes at 
medføre. De 750 overnatninger vil påfører foreningen en merudgift på 11.250 kr. 
ved en overnatningspris på 30. kr. pr. person pr. døgn set i forhold til en 
overnatningspris på 15. kr. pr. person pr. døgn.
 
Center for Kultur og Fritid gør opmærksom på at Kultur- og Fritidsudvalget tidligere 
har afvist ansøgning om støtte til finansiering at ekstra overnatningspladser på 
Nordstjerneskolen.
 
Folkeoplysningsudvalget har ikke afsagt puljemidler til tildækning af merudgifter i 
forbindelse med overnatninger på Nordstjerneskolen. 
 
 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen og 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15023
 Forvaltning: BKF
 Sbh: ufbo
 Besl. 
komp: Folkeoplysningsudvalget
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beslutter
 
-        om udvalget vil dække Springteam Sæbys merudgift ved leje af 

Nordstjerneskolen til afholdelse af DM mini kvalifikation i Teamgym d. 18.-19. 
april 2015   

 
 
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. april 2015
Folkeoplysningsudvalget giver afslag på ansøgningen fra Springteam Sæby. 
 
 

Bilag
Ansøgning til Folkeoplysningsudvalget  (dok.nr.65924/15)
Springteam Sæby - årsregnskab 2013 -Springteam Sæby Regnskab 2013 (dok.nr.69123/15)
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5. Ansøgning om tilskud fra Anlægspuljen 2015 - Knud 
Søhane Spejderne Voerså

Sagsfremstilling
Knud Søhane spejderne i Voerså ansøger om 36.500 kr. fra anlægspuljen til 
udskiftning af septiktank.
Foreningen oplyser at deres eksisterende spildevandsanlæg er så defekt, at der 
kræves et helt nyt nedsivningsanlæg snarest muligt for at leve op til de krav der er 
på området samt får en miljørigtig løsning.  
 
Center for Teknik og Miljø har I forbindelse med opsamling af fejlmeldte 
bundfældningstanke i 2014 bemærket en fejlmelding af bundfældningstanken hos 
Knud Søhane spejderne i Voerså. Fejlen blev observeret i forbindelse med tilsyn 
og tømning af spejdergruppens spildevandsanlæg, foretaget af ekstern entreprenør 
den 24. november 2014.
 
Foreningen har efterfølgende modtaget brev om fejlmelding af 
bundfældningsanlæg fra Frederikshavn Kommune i januar 2015, hvori der stilles 
krav om, at anlægget skal gennemgås af kloakmester og repareres inden den 1. 
april. 2015. 
 
Foreningen har på baggrund af henvendelsen fra Frederikshavn Kommune 
kontaktet kloakmester for at bese anlægget og anbefalingen er, at septiktanken 
udskiftes med et nyt nedsivningsanlæg.  
Foreningen oplyser, at de har indhentet yderligere tilbud fra kloakmestre på løsning 
af opgaven, men at disse tilbud langt overstiger det beløb, som fremgår af tilbud fra 
KM Beton og kloak.
 
Tilbud fra KM Beton og Kloak lyder på 38.000 kr. inklusiv moms. Foreningen 
påregner at der skal afsættes 1.000 kr. til planering og såning af græs, mens 
egenbetalinger er opgjort til 2.500 kr. 
 
Restbeløb: 0,00 kr. 
 
 
 
 
 
 
 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget beslutter
-          om udvalget ønsker at støtte Knus Søhane spejderne Voerså med 36.500 kr. 

til udskiftning af spillevandsanlæg 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14338
 Forvaltning: BKF
 Sbh: ufbo
 Besl. 
komp: Folkeoplysningsudvalget



Folkeoplysningsudvalget - Referat - 27. april 2015 Side 13 af 17

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. april 2015
Folkeoplysningsudvalget beslutter at støtte Knud Søhane Spejderne Voerså med 
18.000 kr. fra anlægspuljen 2015.  
 
 

Bilag
Anlægspuljen 2015 Knud Søhane Spejderne Voerså (dok.nr.59278/15)
Fwd: Tilbud på nyt nedsivningsanlæg - Tilbud -Spejder hytten i voerså.xlsx (dok.nr.66480/15)
Regnskab 2013 Knuds Søhane spejderne voerså (dok.nr.69117/15)
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6. Orientering fra Center for Kultur og Fritid 2015 

Sagsfremstilling
 
Udvalgets medlemmer orienterer på mødet:
 

 WinKAS PRO Bookingsystem

 Kulturstyrelsens Folkeoplysningspulje

o Skal vi søge puljen? – Nedsættelse af arbejdsgruppe? 
http://www.kulturstyrelsen.dk/tilskud-
tilladelser/stamside/tilskud/folkeoplysningspuljen/

 Kasserermøder i fremtiden
 Frederikshavn Ordningen ændrer navn til: ”Tilskudsordning for foreninger i 

Frederikshavn Kommune”
 Orientering omkring afholdt møde med Cupper og Events 24. marts 2015.
 CrossFit – SEIF  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. april 2015
Taget til efterretning. 
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2396
 Forvaltning: BKF
 Sbh: lbso
 Besl. komp: FOU

http://www.kulturstyrelsen.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/folkeoplysningspuljen/
http://www.kulturstyrelsen.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/folkeoplysningspuljen/
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7. Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget 
2015

Sagsfremstilling
Der er modtaget følgende henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget. 
 
 
 
 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. april 2015
Intet.
 

 Åben sag

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

Sagsfremstilling
Udvalgets medlemmer orienterer på mødet:
 
 

Drøftet Folkeoplysningsudvalget den 27. april 2015

 Henvendelse fra Sæby Handicap gruppe
 Overnatningsmuligheder i kommunale lokaler 
 Fordeling af lokaler 2015/2016 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2396
 Forvaltning: BKF
 Sbh: lbso
 Besl. komp: FOU



Folkeoplysningsudvalget - Referat - 27. april 2015 Side 17 af 17

Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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