
Referat Folkeoplysningsudvalget

Ordinært møde

Mødetidspunkt: Torsdag den 12. maj 2016 – klokken 17.00-19.00

Mødeafholdelse: Frederikshavn Rådhus, lokale 0.27

NB.

Tilstede: Else Schaltz (Idrætssamvirket)

Karina Gajhede (Idrætssamvirket)
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1 (Åben) DGIs præsentation af mulige samarbejdspunkter
Sags ID: EMN-2016-00298

Sagsbehandler: Mark Frahm Gammeljord

Ansvarligt center: Folkeoplysning

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
DGI Nordjylland præsenterer på mødet forskellige forslag til samarbejdspunkter mellem 

DGI Nordjylland og Frederikshavn Kommunes foreninger. 

Rene Melvad Jørgensen fra DGI deltager under punktet. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter 

DGI’s præsentation. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.

Udvalget ønsker punktet genoptaget til næste møde med henblik på at melde et antal 

foreninger til deltagelse i forløb (bevæg dig for livet//skab en succesfuld forening) til DGI/ 

DIF efter næste møde. 

Bilag
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2 (Åben) Ansøgning fra Ravnshøj Gymnastik Forening om tilladelse til 
overdragelse af formue
Sags ID: EMN-2016-01104

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Folkeoplysning

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Ravnshøj Gymnastik Forening ansøger Folkeoplysningsudvalget om tilladelse til at 

overdrage formue til Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening i forbindelse med sammenlægning 

af de to foreninger. Ansøgning vedlagt i bilag 1.

Det har ikke været muligt for Ravnshøj Gymnastik Forening at besætte 

bestyrelsesposterne for sæson 2016/2017. 

Gymnastikforeningen har derfor forespurgt Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening om de vil 

videreføre gymnastik, som et aktivitetsudvalg på lige fod med fodbold, håndbold, 

badminton og tennis.

Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening er positivt indstillet på sammenlægningen og har på en 

ekstraordinær generalforsamling ændret vedtægterne, så de fremover også beskriver 

gymnastik som et udvalg. Vedtægter vedlagt i bilag 2.

Center for Kultur og Fritid har gennemgået vedtægterne og har mindre bemærkninger, 

som vil blive justeret i dialog med Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening.

Den afgående bestyrelse i Ravnshøj Gymnastik Forening ansøger nu 

Folkeoplysningsudvalget om tilladelse til at overdrage formuen, der blandt andet skal gå 

til indkøb af stor trampolin samt markering af 40 års. jubilæum. 

Af gymnastikforeningens regnskab fremgår det, at foreningen pr. 31.12 2015 har en 

formue på 82.373 kr. Regnskab vedlagt i bilag 3.

Ravnshøj Gymnastik Forening fik i 2015 udbetalt 6.784 kr. via tilskudsordning for 

foreninger i Frederikshavn Kommune. 

I henhold til den gældende tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune skal 

et eventuelt overskud ved foreningens opløsning tilbagebetales til Frederikshavn 

Kommune. 

Folkeoplysningsudvalget skal på baggrund heraf, afgøre om udvalget ønsker at give 

Ravnshøj Gymnastik Forening tilladelse til at overdrage deres formue til Kvissel-Ravnshøj 

Idrætsforening i forbindelse med sammenlægning. 

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

godkender, at Ravnshøj Gymnastik Forenings formue overføres til Kvissel-Ravnshøj 

Idrætsforening. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt

Bilag

1. Ansøgning fra Ravnshøj Gymnastik Forening (1307092 - EMN-2016-
01104)

2. Kvissel Ravnshøj Idrætsforening  (1307023 - EMN-2016-01104)
3. Regnskab 2015 Ravnshøj Gymnastik Forening  (1307094 - EMN-2016-

01104)
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3 (Åben) Vedr. anlægsstøtte til MTB Frederikshavn
Sags ID: EMN-2014-00878

Sagsbehandler: Lotte Bruun Sørensen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
MTB Frederikshavn søgte i 2013 midler fra anlægspuljen til sammenflytning med den 

selvejende institution, Ungdomsborgen. 

Folkeoplysningsudvalget bevilligede i alt 140.000 kr. til etablering – heraf 100.000 kr. til 

kloak og tilslutningsafgift og 40.000 kr. til øvrige afgifter. 

Ifølge reglerne for anlægspuljen udbetales 25 procent af støttemidler ved projektstart, og 

75 procent ved projektafslutning under forudsætning, at tilskuddet til sammenflytningen er 

anvendt senest et år efter bevillingen.  

MTB Frederikshavn har afleveret regnskab med bilag for anlægsprojektet, og som er 

accepteret af administrationen. MTB Frederikshavn har efterfølgende sendt et bilag på en 

udgift, som ikke blev sendt med i første omgang sammen med regnskabet. 

Af de bevilligede 140.000 kr. har foreningen fået udbetalt 103.309,17 kr. til 

anlægsprojektet, hvilket betyder, at der er en rest af uforbrugte tilskudsmidler på godt 

37.000 kr. Det seneste bilag er på 32.627,10 kr.

Folkeoplysningsudvalget bedes drøfte om det seneste bilag kan udbetales til MTB 

Frederikshavn på trods af, at 1-års fristen for udbetaling er overstået, samt drøfte 

hvordan tilsvarende sager håndteres fremadrettet.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter 

om

1. det seneste bilag kan udbetales til MTB Frederikshavn

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sagen genoptages til møde i juni.
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Folkeoplysningsudvalget ved Else Schaltz og Steen Jensen holder møde med 

foreningerne forud for beslutning. 

Bilag
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4 (Åben) Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende lokalefordeling 2016-
2017
Sags ID: EMN-2016-01099

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Folkeoplysning

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
I forbindelse med den årlige fordeling af lokaler til godkendte folkeoplysende foreninger, 

skal der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan træffe beslutning om fordeling af lokaler i 

tilfælde af overbooking. 

Arbejdsgruppen består af Folkeoplysningsudvalgets formand og 1-2 medlemmer samt 

administrativt personale fra Center for Kultur og Fritid.

Ansøgningsfristen for lån af offentlige lokaler for sæson 2016/2017 er 23. maj 2016. 

Herefter vil Center for Kultur og Fritid i samarbejde med institutioner på Kultur- og 

Fritidsområdet gennemgå de elektroniske ansøgninger. 

Hvis flere foreninger ønsker det samme lokale i det samme tidsrum, mødes 

arbejdsgruppen i uge 22 for at håndtere overbookingen og fordele lokaletiderne.   

Center for Kultur og Fritid har oplyst foreningslivet, at de kan forvente svar på deres 

lokaleansøgning i uge 24 på deres ansøgninger.

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

1. udpeger formand og 1-2 medlemmer til arbejdsgruppen

2. fastsætter et mødetidspunkt i uge 22.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. Steen Jensen, Karina Gajhede, Henrik Carlsen 

2. fredag den 3. juni klokken 10.00

Udvalget anmoder administrationen om at indkalde medlemslister, regnskaber og 

referater fra generalforsamlinger for årene 2013, 2014 og 2015 som udgangspunkt for 

drøftelser af time- og pladsfordeling i Iscenter nord fra alle foreninger, der har til huse i og 

benytter Iscenter Nord.
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Bilag
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5 (Åben) Integrationspolitik - Høring
Sags ID: EMN-2015-01396

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

ÆR, HR, KFU, PMU, SOU, TU, SUU, IR, FOU, ØU, BUU, DU, AMU

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 11. april 2016 besluttet at sende forslag til 

revideret integrationspolitik i høring blandt høringsrelevante parter. 

Integrationspolitikken sendes til høring i Økonomiudvalget, Distriktsudvalget, Børne- og 

Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Socialudvalget, 

Sundhedsudvalget, Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Ældrerådet, handicaprådet 

og Integrationsrådet.

Integrationspolitikken bygger videre på den vedtagne politik, men tilstræber at tage højde 

for de øgede udfordringer der er kommet på området som følge af det øgede antal 

borgere, der skal integreres i lokalsamfundet.

Integrationspolitikken er visions- og retningsgivende for den indsats der ønskes 

gennemført med fokus på borgernes selvforsørgelse, et styrket og styret 

netværkssamarbejde og en bosætningspolitik med sammenhæng mellem boliger, 

job/uddannelse, institutionspladser og skole samt kollektiv trafik.

Det er besluttet, at der nedsættes en styregruppe til at implementere politikken. 

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget og formanden for Børne- og Ungdomsudvalget 

har sæde i styregruppen sammen med direktøren for området og centercheferne.

Høringsperioden er frem til mandag den 23. maj 2016 kl. 09.00. Deadline bedes 

overholdt af hensyn til den videre sagsbehandling. Såfremt sagen ikke kan nå, at blive 

behandlet i det enkelte udvalg skal høringssvar fremsendes pr. mail til Maiken Pilgaard 

Krüger, maku@frederikshavn.dk. Høringssvar skal behandles i Arbejdsmarkedsudvalget 

den 6. juni 2016.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at den reviderede 

integrationspolitik samt formål og kommissorium for styregruppen drøftes med henblik på 

at fremsende et høringssvar til Arbejdsmarkedsudvalget senest mandag d. 23. maj 2016 

kl. 09.00. 
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 25-04-2016
Handicaprådet tiltræder forslag til integrationspolitik, men ønsker under overskriften 
Sundhed, Handicap og socialpsykiatri følgende tilføjet, som en ekstra dot:

1. Frederikshavn kommunes indsats indenfor handicap og psykiatri skal sikre, at 
borgere tilbydes en målrettet indsats ud fra Serviceloven.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, Irene 
Hjortshøj, Jørgen Tousgaard samt suppleanterne.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 25-04-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til den reviderede Integrationspolitik og støtter 
organiseringen af styregruppen.

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Udvalget udtrykker tilfredshed med den foreslåede politik.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 04-05-2016
Fremsendes til Arbejdsmarkedsudvalget med anbefaling.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 04-05-2016
Tiltrædes.

Fraværende: Karsten Drastrup

Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 09-05-2016
Et flertal af udvalget tiltræder forslaget.

Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde indstillingen, idet han vil forelægge et 
ændringsforslag.

Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 10-05-2016
Et flertal i udvalget anbefaler politikken.
Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde, idet DF har et ændringsforslag, som ønskes 
behandlet i AMU inden byrådsbehandlingen.

Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Beslutninger:
Folkeoplysningsudvalget foreslår, at man i sidste afsnit s.3/3 i ”Kommissorium for 

styregruppen” for at inkludere alle foreninger, udelader navne på specifikke foreninger. 

Udvalget har ikke yderligere kommentarer. 
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Bilag

2. UDKAST - revideret integrationspolitik (1301952 - EMN-2015-01396)
3. Oplæg til organisering af Integration i en netværksorganisering 

(1291150 - EMN-2015-01396)
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6 (Åben) Godkendte folkeoplysende foreninger (marts-april)
Sags ID: EMN-2016-00676

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget præsenteres for de seneste godkendte folkeoplysende 

foreninger: 

1. Ildsjælene i Albæk-Voer Ferie- og Kulturhus

Foreningen har til formål at oprette og styrke kulturelle aktiviteter i området 

omkring Albæk-Voer Ferie- og Kulturhus. Foreningen er godkendt med henblik 

på lokaleanvisning.

2. De Kreative Venner 

Foreningens formål er at skabe kreativitet mellem mennesker, det kan f.eks.

være strikning, hækling, knipling, porcelænsmaling mv. Foreningen er tidligere 

godkendt som folkeoplysende forening men godkendes nu til at tilbyde 

voksenundervisning. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

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

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
1. Opfølgning på beslutning omkring ordning til kontingentbetaling - ’fælleskab for 

alle’

2. Status for indberetninger til driftstilskud

3. Program for studietur

4. Udmøntning af strategisk udviklingsplan

5. Ændring af udvalgsmøder i september og oktober 2016

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning

 15.-16. september er besluttet som dato for studietur til Svendborg/Odense
 Formanden orienterede om deltagelse fra aftenskoleområdet
 Mødet den 8. september flyttes til den 15. september om aftenen
 Beslutning om at flytte møde i oktober træffes på næste møde 
 Henvendelse fra Falcon BMX optages som punkt på næste møde.

Bilag
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