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1 (Åben) Strategisk udviklingsplan for fritidsområdet i Frederikshavn 
Kommune
Sags ID: EMN-2015-01491

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Center for Kultur og Fritid har udarbejdet et udkast til en strategisk udviklingsplan for 

2016-2020, som skal sætte rammerne og retningen for de kommende års udvikling af 

fritidsområdet i Frederikshavn kommune.

Omdrejningspunktet i udviklingsplanen er de mange muligheder for samskabelse –

internt på tværs af den kommunale organisation – og eksternt blandt aktørerne på 

halområdet og ildsjælene på foreningsområdet.

Strategien opridser fire udviklingsspor, som Frederikshavn Kommune i samarbejde med 

foreningslivet, de selvejende institutioner og den kommunale organisation skal arbejde for 

at realisere i de kommende år.

De fire udviklingsspor er:

 Facilitetsudvikling

 Foreningsudvikling

 Digital fritid

 Fritidsalliancer

Udkast til udviklingsplanen fremlægges i mødet.

Mark Gammelfjord deltager i mødet under punktets behandling.

Indstilling
Børne- kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller udkast til strategisk udviklingsplan til 

Folkeoplysningsudvalgets drøftelse

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.

Fraværende: Børge Jensen og Steen Jensen

Bilag
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2 (Åben) En indgang
Sags ID: EMN-2014-01656

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Fra 1. januar 2016 skal borgere, foreninger, ildsjæle og eventmagere, som ønsker at 

igangsætte projekter indenfor kultur, fritid og idræt, landdistriktsudvikling henvende sig til 

”En indgang”. 

Formålet med en indgang er, at borgere oplever en sammenhængende behandling af 

deres henvendelse. Spørgsmål om støtte, tilladelser og andre forhold vil blive hjulpet på 

vej af en indgang, så borgeren ikke selv skal opsøge de forvaltninger, som skal inddrages 

i sagsbehandlingen. 

En indgang er forankret i Center for Kultur og Fritid, hvor der sidder to medarbejdere som 

vejleder, guider og hjælper borgere på vej i forbindelse med en ide eller et konkret 

projekt. 

Følgende tilskudsordninger indgår i en indgang: Frie Midler og Brøndums Legat under 

Kultur- og Fritidsudvalget, Anlægspuljen og Udviklingspuljen under 

Folkeoplysningsudvalget og Landdistriktspuljen under Distriktsudvalget. 

Ved udgangen af 2016 evalueres en indgang, eventuelt med henblik på inddragelse af 

flere fagområder. 

Borgere kan finde omtale af en indgang på Frederikshavn Kommunes hjemmeside – se 

link her. 

Indstilling
Børne-, Kultur- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

http://frederikshavn.dk/Sider/%c3%89n-indgang.aspx?topemne=7fdca967-6ce5-480e-b4ea-6e42dbada420
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Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Børge Jensen og Steen Jensen

Bilag
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3 (Åben) Studietur
Sags ID: EMN-2016-00227

Sagsbehandler: Mark Frahm Gammeljord

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Center for Kultur og Fritid har efter dialog med FUF og IS udarbejdet nedenstående 

forslag til en studietur. Forslaget lægger i særlig grad op til, at udvalget får kendskab til 

og inspiration fra multifunktionelle faciliteter, som fordrer mange forskellige aktiviteter og 

aktivitetsgrupper. 

Folkeoplysningsudvalget præsenteres for følgende besøgssteder:

Vognsbølparken, Esbjerg Kommune 

Vognsbølparken er et stort rekreativt område i Esbjerg by, hvor rigtig mange borgere 

cykler, løber eller på anden måde motionerer. Parken fungerer også som samlingssted i 

forbindelse med afholdelse af større koncerter etc. i sommerperioden.  Parken ligger i 

forbindelse med Blue Water Arena, hvor der bl.a. også er mulighed for at leje en 

fodboldbane på timebasis uden at være medlem af en forening.

Yderligere informationer ses af dette link

SG-huset, Svendborg Kommune

SG-huset er et multifunktionelt indendørs idrætsanlæg, som rummer mange forskellige 

faciliteter til mange forskellige aktiviteter. SG-huset blev i forbindelse med DR’s gallashow 

2014 kåret som vinderen af Danskernes Idrætspris 2014. I begrundelsen stod blandt 

andet: ”Allerede når man kører hen mod huset og træder ind af døren, kan man se og 

mærke, at det her er et helt specielt sted. SG Huset er et inspirerende idrætsanlæg, der 

giver lyst til leg, bevægelse og et sted, hvor man kan dyrke sit indre legebarn frem. Her er 

der plads til alle.”

Yderligere informationer ses af dette link

Atletikanlæg ved SDU, Odense Kommune

Atletikbanen ved SDU er opført på et område, hvor der tidligere lå et nedslidt 

idrætsanlæg med en fodboldbane i midten. Det nye idrætsanlæg er opført i 2014 og med 

udgangspunkt i et klassisk atletikanlæg, hvor man har inviteret lokalområdets 

idrætsaktiviteter indenfor. 

Yderligere informationer ses af dette link

http://www.loa-fonden.dk/inspiration/udendoers-idraet/atletikanlaeg-ved-sdu-i-odense
http://www.svendborg.dk/borger/kultur-og-fritid/sport-og-fritid/idraets-og-svoemmehaller/sg-huset
http://www.esbjergkommune.dk/borger/natur--park--vandl%C3%B8b/gr%C3%B8nne-omr%C3%A5der/vognsb%C3%B8lparken/om-vognsb%C3%B8lparken.aspx
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Ovenstående er administrationens oplæg til, hvordan en studietur kunne sammensættes, 

således udvalget får mulighed for at se både indendørs og udendørs idrætsfaciliteter i 

forskellige kommuner, med forskellige løsninger og problematikker, men alle sammen 

med en fælles forståelse for, at fremtidens idrætsfaciliteter skal kunne inddrage mange 

forskellige aktører med forskellige krav. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget 

1. tager stilling til, om udvalget vil på studietur

2. og i så fald, hvor og hvornår turen skal finde sted. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. Der arbejdes på at tage på studietur

2. Center for Kultur og Fritid laver oplæg til 1½ dags tur fra torsdag eftermiddag til 

fredag. 

Fraværende: Børge Jensen og Steen Jensen

Bilag
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4 (Åben) Fællesmøde
Sags ID: EMN-2016-00211

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget har i 2015 ønsket at få et tættere dialog med Distriktsudvalget. 

Center for Kultur og Fritid foreslår, at Folkeoplysningsudvalget tager initiativ til en 

indbydelse til fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Distriktsudvalget og 

Folkeoplysningsudvalget. 

Fællesmøde vil være en god måde at hilse på hinanden og få indsigt i de opgaver, de tre 

udvalg arbejder med. 

Indstilling
Børne-, Kultur- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget 

1. inviterer til fællesmøde i løbet af marts eller april 2016

2. indstiller punkter til dagsorden

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. Invitation til fællesmøde formuleres i samarbejde med udvalgets formand

2. strategiplan

Fraværende: Børge Jensen og Steen Jensen

Bilag
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5 (Åben) Evt. nedjustering af anlægsstøtte
Sags ID: EMN-2016-00233

Sagsbehandler: Mark Frahm Gammeljord

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Skagen Billard Klub blev den 30. november 2015 bevilliget et tilskud fra anlægspuljen på 

35.000 kr. til opsætning af et 8Kwp solcelleanlæg med et samlet budget på 128.000 kr. 

Bevillingen betyder, at Skagen Billard Klub har en egenbetalingsandel på 72,7 %, og at 

der er kommunal medfinansiering på 27,3 % 

Skagen Billard har allerede fået udbetalt 8.750 kr., hvilket svarer til 25 % af det samlede 

tilskud på i alt 35.000 kr. 

Via samtaler med fagpersonale er Skagen Billard Klub efterfølgende blevet gjort 

opmærksom på, at et 8Kwp solcelleanlæg ikke er den mest energibesparende installation 

i forhold til deres forbrug. 

Skagen Billard Klub ønsker derfor, efter råd fra fagpersonale, at indkøbe og installere en 

ny varmepumpe, efterisolere deres tagrum, samt indkøbe og indsætte en ny facadedør 

og to vinduer. Dette koster i alt 78.342,50 kr. 

Ved en fastholdelse af tilskuddet på 35.000 kr. og en anlægsudgift på 78.342,50 kr. vil 

Skagen Billard Klub have en egenbetaling på 55,3 % mens den kommunale 

medfinansiering vil være 44,7 %

Skagen Billard Klub søger om tilladelse til at ændre deres projekt, således det bliver mere 

energivenligt i forhold til deres forbrug. Desuden ønsker klubben at vide, om 

anlægsstøtten nedsættes, hvis den samlede udgift for projektet nedsættes.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, 

at udvalget tager stilling til, om den oprindelige anlægsstøtte til klubben kan omlægges til 

et mere energioptimalt projekt

at udvalget tager stilling til, om anlægsstøtten skal reduceres som følge af de reducerede 

anlægsudgifter. 
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget godkender, at projektet omlægges, og at anlægsstøtten reduceres til 25.000 kr.

Fraværende: Børge Jensen og Steen Jensen

Bilag

 Nyt ansøgningsskema anlægspuljen Skagen billard klub (1172756 -
EMN-2016-00233)

 Tilbud (Buttervængets tømmer og snedker) (1172758 - EMN-2016-
00233)

 Tilbud (Skagen El Teknik) (1172757 - EMN-2016-00233)
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6 (Åben) Idebestemte folkeoplysende foreninger
Sags ID: EMN-2016-00249

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Center for Kultur og Fritid modtager fra tid til anden ansøgninger fra foreninger, som

– ifølge folkeoplysningslovens terminologi – tilbyder idebestemte aktiviteter, og som 

ønsker at blive godkendt som folkeoplysende. Dette senest eksemplificeret ved en 

forening, der tilbyder kurser, foredrag og undervisning med udgangspunkt i en spirituel 

retning med kristne rødder. 

I vurderingen af om en forening er folkeoplysende vægter den organisatoriske ramme om 

foreningen højst, idet folkeoplysningslovens §14 har fokus på det forpligtende fællesskab 

med evnen og lysten til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. 

I Folkeoplysningspolitikken 2013-2016 er vedtaget, at alle foreninger, der lever op til 

folkeoplysningens grundlag, kan blive godkendt – uanset aktivitetens art – og at det åbne, 

inkluderende og dialogorienteret fælleskab er omdrejningspunktet for godkendte 

folkeoplysende foreninger. Det er med andre ord den organisatoriske ramme om 

aktiviteten, der afgør om en forening er folkeoplysende.

Med lovens og politikkens beføjelser i hånden er der meget brede rammer for, hvad der 

er folkeoplysende aktiviteter.  

Center for Kultur og Fritid ønsker, at Folkeoplysningsudvalget med udgangspunkt i lovens 

bestemmelser drøfter definitionen af idebestemte folkeoplysende aktiviteter. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget med udgangspunkt i 

folkeoplysningspolitikkens bestemmelser drøfter definitionen af idebestemte 

folkeoplysende aktiviteter. 

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Drøftet.

Fraværende: Børge Jensen og Steen Jensen

Bilag
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7 (Åben) Yderområder på forkant
Sags ID: EMN-2015-50303

Sagsbehandler: Marianne Ellersgaard

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

KFU/FOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune indgår sammen med 18 andre kommuner i projektet 

”Yderområder på forkant”, som er iværksat som et partnerskab imellem to tidligere 

ministerier, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Miljøministeriet ved 

Naturstyrelsen samt KL og Realdania. Projektet blev præsenteret i begyndelsen af 2015 

og forløber hovedsagelig i første halvdel af 2016.  

Projektet følger op på de udfordringer, der præsenteres i Frederikshavn Kommunes 

udviklingsstrategi ”Muligheder for Vækst – Muligheder for Mennesker”. Det drejer sig bl.a. 

om det aktuelle og fremtidige behov hos virksomhederne for at fastholde og tiltrække 

kvalificeret arbejdskraft. Et behov, som kommunen kan bidrage til at indfri ved bl.a. at 

arbejde for, at kommunen fortsat er attraktiv at bo i og flytte til – ikke mindst for yngre og 

unge børnefamilier. 

I ”Yderområder på forkant” fokuseres på at styrke og udvikle Skagen, Frederikshavn og 

Sæby og at gøre de tre hovedbyer til omdrejningspunkt for hele kommunens 

udvikling. Byerne skal udvikles med udgangspunkt i deres eksisterende styrker og 

særlige kendetegn – både fysiske, kulturelle og sociale. Projektet sigter desuden mod at 

konkretisere tankerne bag ”Må-godt-land”, som også blev præsenteret i 

udviklingsstrategien. 

Udvikling af byerne skal ske i tæt samarbejde med borgere, foreninger, erhvervsliv og 

andre lokale aktører, som i forvejen råder over værdifulde viden. I særlig grad skal de 

yngre og unge børnefamilier inddrages. Målet er således at gøre de unge og yngre 

børnefamilier til stærke medspillere i udvikling af byerne.

Der vil foregå forskellige involverende aktiviteter i hver af de tre byer, så de lokale vinkler 

kan inspirere til at tænke og handle i nye retninger.

Det indgår ikke i ”Yderområder på forkant”, at der skal opføres nye byggerier eller anlæg. 

Derimod forventes det, at projektet vil bidrage til dannelsen af nye samarbejder samt nye 

tilgange til udvikling af byer og brug af bygninger. 

Projektet har stor sammenhæng med andre igangsatte initiativer, og der skal derfor ske 

en tæt koordinering i arbejdet med de forskellige projekter og initiativer. 
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Projektet resulterer i en strategiplan med anbefalinger til udvikling af de tre byer.

Projektet er administrativt organsieret under Plan- og Miljøudvalget. Center for Kultur og 

Fritid deltager administrativt. 

Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget vil løbende blive orienteret om 

projektets udvikling.

Indstilling
Børne-, Kultur- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til 

efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning

Fraværende: Børge Jensen og Steen Jensen

Bilag
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8 (Åben) Orientering fra Center for Kultur og Fritid februar 2016
Sags ID: EMN-2016-00221

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
1. Orientering om samarbejde med DGI

2. Orientering om projektet ’Fra Sted til Sted’

3. Orientering om Godt Gået prisen 2016

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Børge Jensen og Steen Jensen

Bilag
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Bilagsforside

Dokument Navn: Nyt ansøgningsskema anlægspuljen Skagen billard 

klub.pdf

Dokument Titel: Nyt ansøgningsskema anlægspuljen Skagen billard klub

Dokument ID: 1172756

Placering: Emnesager/Skagen Billiardklub/Dokumenter

Dagsordens titel Evt. nedjustering af anlægsstøtte

Dagsordenspunkt nr 5

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 3



ANSØGNING OM TILSKUD FRA 
ANLÆGSPULJEN

Afsenderdato: SE/CVR-nr.:

Ansøgning indsendes til:
Ansøgningsperiode:

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET
Rådhuset
9900 Frederikshavn

Foreningens/kredsens navn og adresse:

E-mail adresse på kontaktperson:

Ansøgte beløb:

Ejerforhold (ejet/lejet – privat/selvejende/kommunal):

Beskrivelse og formål:

BUDGET

Udgifter, herunder egenbetaling og værdi af eget arbejde Beløb i kr.

1.

2.

4.

Egenbetaling:

Værdi af eget arbejde:

I alt

Evt. andre tilskud (anfør hvilke)

returned



Evt. supplerende oplysninger eller bemærkninger:

Jeg er bekendt med, at der skal fremsendes regnskab senest 8 uger efter afslutning af projektet

Navn og dato
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Dokument Navn: Tilbud (Buttervængets 

tømmer og snedker).docx

Dokument Titel: Tilbud (Buttervængets 

tømmer og snedker)

Dokument ID: 1172758



Hej Martin.

Hermed tilbud ang Billiardklubben .

Isolering:
Indblæsning af papiruld på loft ca 300 mm.
Samlet pris eks moms 18000,-kr

Hævegangbro
Samlet pris eks moms 4730,-

Vindstop
3100,-kr plus moms

Levere og montere ny facadedør og 2 vinduer til badeværelse.

Samlet pris eks moms 17644,-kr

Levering af facadedør og 2 vinduer til badeværelse

Samlet pris eks moms 13675,-kr

Håber det har interesse.

Med venlig hilsen
Flemming Nielsen
Buttervængets tømrer og snedker 
Tlf 21710950
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Dokument Navn: Tilbud (Skagen El Teknik).pdf

Dokument Titel: Tilbud (Skagen El Teknik)

Dokument ID: 1172757



 

Skagen El tekniq, 
Hedevej 10 9990 Skagen 

Tlf. 51416478 
Cvr.: 32861296 

 

 

  Tilbud 
 

Skagen Billard klub    Nr. 436 

Skarpæsvej 192   

9900 Skagen  18-01-2016 

    
Vedr.: Tilbud på ny varme pumpe Panasonic VE9NKE.  
 
Levering af ny varmepumpe. 
Se Bilag på varmepumpe. 
Standard Montage 3meter mellem ude og inde del. 
Men bemærk at denne pumpe er ved at udgå og den nye er HZ-RKE.   
 
 
Pris ex. Moms.                                                                                                                                            18.800,00 
 
 
Alternativ pris på ny varmepumpe Panasonic HZ12RKE Bluefin. 
Dette er Panasonic nye topmodel 
Se bilag på varmepumpe. 
Standard montage 3meter mellem ude og inde del.  
 
 
 
Pris ex. Moms.                                                                                                                                            15.200,00 
 
Flytning af eksisterende varmepumpe til Forgang.  
Demontering af eksisterende varmepumpe. 
Standard montage 3meter mellem ude og inde del. 
 
 
Pris ex. Moms.                                                                                                                                               6400,00 
 
Flytte installationer på Loft så der kan isoleres.  
 
 
Pris ex. Moms.                                                                                                                                               4000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Skagen El tekniq, 
Hedevej 10 9990 Skagen 

Tlf. 51416478 
Cvr.: 32861296 

 

 
Gyldighed  
 
Tilbuddet er gyldigt i 60 dage. 
 
Alle priser er ex. moms. 
Leveringstid efter aftale 
Der tages forbehold for manglende levering af komponenter fra underleverandører. 
Betalingsbetingelser.: Netto 8 dage 
 
 
Vis der er spørgsmål eller andre ting som jeg kan være behjælpelig med så kontakt mig venligst. 
 
Mvh. 
 
Skagen El tekniq 
 
Aut. Elinstallatør  
 
Rasmus Kjær Thorsen 
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