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1 (Åben) Opfølgning på 'synlighed af rammebetingelser for 
socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune'
Sags ID: EMN-2016-01437

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
I foråret 2015 var politikken ’synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske 

virksomheder i Frederikshavn Kommune’ i høring. Den 16. marts 2015 godkendte 

Folkeoplysningsudvalget politikken.

Udvalget besluttede samtidigt, at udvalget gerne vil præsenteres for konkrete tiltag og 

muligheder på et senere tidspunkt. 

Kurt Jul Nielsen fra Center fra Arbejdsmarked deltager under punktets behandling med 

en præsentation af tiltag.

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

præsentationen til orientering. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til orientering.

Bilag

 Synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske virksomheder 
i Frederikshavn Kommune (1327144 - EMN-2016-01437)
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2 (Åben) Genoptaget - 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 overskredet.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 12. maj at genoptage sagen, samt at 

Folkeoplysningsudvalget ved Else Schaltz og Steen Jensen holder møde med 

foreningerne forud for beslutning.

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

om det seneste bilag kan udbetales til MTB Frederikshavn.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Sagen genoptages. 

Forvaltningen indkalder til møde med parterne med deltagelse af 

Folkeoplysningsudvalget ved Steen Jensen og Else Schaltz. 

Bilag
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3 (Åben) DGI - skab en succesfuld forening
Sags ID: EMN-2016-00298

Sagsbehandler: Mark Frahm Gammeljord

Ansvarligt center: Folkeoplysning

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget fik til sidste møde præsenteret DGIs tanker i forlængelse af 

deres strategi ’bevæg dig for livet’.

Udvalget besluttede at arbejde videre med DGIs forløb ’skab en succesfuld forening’.

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

mulighederne i ’skab en succesfuld forening’.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Foreninger, der ønsker et forløb, tager kontakt til paraplyorganisationer. 

Forvaltningen følger op i slutningen af året.

Bilag
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4 (Åben) Frederikshavn Bykor - ansøgning om eftergivelse af restgæld
Sags ID: EMN-2016-01210

Sagsbehandler: Tanja Susanne Hansen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Bykor søger om eftergivelse af restgæld på grund af korets økonomi. De 

sidste år har koret haft underskud.

Koret er en godkendt forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. 

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 30. august og 22. november 2012 ikke at 

imødekomme tidligere ansøgning om eftergivelse af gælden på 26.689 kr.

Center for Kultur og Fritid afholdte efterfølgende et møde med Frederikshavn Bykor, hvor 

der blev indgået en 6-årig afdragsordning fra 2013–2018, hvor bykoret afdrager 4.000 kr. 

årligt, dog 6.689 kr. i 2018.

Korets restgæld er pr. 31.12.2015 på 14.689 kr. 

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

stilling til, om restgælden skal eftergives.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Restgælden eftergives ikke.

Bilag

1. Frederikshavn Bykor - ansøgning til Folkeoplysningsudvalget om 
eftergivelse af restgæld (1315400 - EMN-2016-01210)

2. Frederikshavn Bykor - regnskab 2014 (1315401 - EMN-2016-01210)
3. Frederikshavn Bykor - regnskab 2015 (1315402 - EMN-2016-01210)
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5 (Åben) Ansøgning til udviklingspuljen - fritidskonference
Sags ID: EMN-2016-01323

Sagsbehandler: Tanja Susanne Hansen

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Ungdoms Fællesråd søger om tilskud til afvikling af fritidskonference i 

samarbejde med Idrætssamvirket Frederikshavn. 

Konferencen sætter fokus på foreningslivets udfordringer og værdier. Udviklingspuljens 

støtte vil gå til oplægsholdere, som fremlægger og debatterer forventninger til 

foreningslivet, ligesom der sættes fokus på de oplevelser og værdier foreningslivet og de 

forpligtigende fællesskaber har at tilbyde børn og unge i det moderne samfund.

Der søges om et tilskud på 30.000 kr. fra udviklingspuljen. Der er også sendt en 

ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler, hvor ansøgningen er målrettet den tre 

sporede workshop. 

Budgettet for udviklingspuljen er 137.880 kr.

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

og beslutter ansøgningen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Ansøgningen imødekommes. 

Henrik Carlsen og Steen Jensen deltog ikke i drøftelse af punktet. 

Bilag

4. FUF - ansøgning til udviklingspuljen om tilskud til fritidskonference 2.0 
(1320657 - EMN-2016-01323)

5. FUF - program fritidskonference 2.0 (1320618 - EMN-2016-01323)
6. (Lukket bilag)
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6 (Åben) Henvendelse fra Falcon BMX i Aalborg
Sags ID: EMN-2016-01418

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Center for Kultur og Fritid har modtaget en henvendelse fra en BMX forening i Aalborg, 

Falcon BMX.

Foreningen udbyder en ny aktivitet, løbecykel BMX, og har rettet henvendelse til 

Frederikshavn Kommune. Foreningen vil gerne udbrede kendskabet til løbecykel BMX og 

går i dialog med de nordjyske kommuners kultur- og fritidsforvaltninger om etablering af 

løbecykel BMX-baner.

Foreningen henviser til et indslag i TV2Nord, hvor foreningen viser deres aktiviteter i 

løbecykel BMX.

Foreningen oplyser, at løbecykel BMX kan køres på en BMX bane såvel som en mindre 

tilsvarende bane. 

Center for Kultur og Fritid har ikke kendskab til etablerede BMX baner i Frederikshavn 

Kommune.

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

henvendelsen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet. 

Udvalget opfordrer til, at foreninger selv udbyder aktiviteten.

Bilag

7. Henvendelse fra Falcon BMX (1328878 - EMN-2016-01418)

http://www.tv2nord.dk/artikel/aarig-loebecylist-paa-afveje
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7 (Åben) Natur- og friluftspolitik i høring
Sags ID: EMN-2016-01432

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget sender forslag til Natur- og friluftspolitik i høring. 

Forslaget er udarbejdet af Grønt Råd med bidrag fra diverse interesseorganisationer. Det 

består af en politik og to bilag.

Natur- og friluftspolitikken er den første af sin slags i Frederikshavn Kommune. Den giver 

retningslinjer for, hvordan vi i fremtiden kan gøre noget for naturen og friluftslivet. Der er 

særligt lagt vægt på samskabelse. Det betyder at borgere, administration og politikere 

bruger hinanden som aktive medspillere og sammen skaber nye projekter. 

Forslaget til politikken er i høring indtil 1. august 2016.

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

forslaget med henblik på at sende et høringssvar.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Folkeoplysningsudvalget har ingen kommentar til politikken.

Bilag

8. Natur- og friluftspolitik (1326719 - EMN-2016-01432)
9. Bilag_Idékatalog (1326720 - EMN-2016-01432)
10. Bilag_Status Friluftsfaciliteter (1326721 - EMN-2016-01432)
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8 (Åben) Henvendelse fra FUF om brug af haltimer i selvejende institutioner
Sags ID: EMN-2016-01447

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Ungdoms Fællesråd har bedt om en drøftelse om brug af haltimer i 

selvejende institutioner. 

Repræsentanter fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd holder oplæg som udgangspunkt 

for drøftelse.

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

oplægget.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet. 

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

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
 Opfølgning fra sidste møde – medlemslister, regnskaber, referater fra Iscenter

Nords brugere

 Orientering om sæsonbookinger, ledige og bookede tider

 Kunststofbane Boldklubben Bangsbo Freja – opfølgning efter det første år

 Orientering fra IDAN konference

 Godt Gået prisfest

 Oplevelser fra FUFs distrikts-medlemsmøder i Ålbæk og Dybvad

 Orientering om konsekvensrettelse af opløsningsparagraffen i ’tilskudsordning for 

foreninger i Frederikshavn Kommune’

 Henvendelse fra DOF om ’Folkeoplysning for flygtninge’

 Fællesmøde DU, KFU og FOU

 Beslutning om brug af suppleanter

 Flytte møde fra den 6. oktober til den 25. oktober?

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

punktet til orientering. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
 Udvalget ønsker et dagsordenpunkt om belægningsgrad i kommunale lokaler i 

sæson 2016/2017 på næste møde 

 Udvalget ønsker et dagsordenpunkt med orientering fra IDAN konferencen

 Forvaltningen sender henvendelsen fra DOF til kommunens aftenskoler

 Udvalgsformand og forvaltningen finder en dato i løbet af efteråret for 

fællesmødet mellem DU, KFU og FOU

 Mødet den 6. oktober flyttes til den 25. oktober

Bilag
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