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1 (Åben) Involvering af foreninger i SFO
Sags ID: EMN-2016-00743

Sagsbehandler: Birthe Rømer Thulstrup

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Center for Børn og Skole har igangsat arbejdet med at formulere en ny mål- og 

indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Frederikshavn Kommune. Der er nedsat en 

tværgående arbejdsgruppe, der skal arbejde med udarbejdelsen af en ny SFO-profil. 

I den forbindelse har arbejdsgruppen udarbejdet et foreløbigt oplæg, der sendes rundt til 

skolebestyrelser og til Folkeoplysningsudvalget for at få input til en ny SFO-profil, inden 

materialet færdiggøres og sendes til politisk godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget 

og Byrådet. 

I oplægget ligger arbejdsgruppen op til, at fremtidens SFO blandt andet skal kendetegnes 

ved et styrket samarbejde med foreningslivet, kulturinstitutioner, forældregruppen og 

aktører i lokalsamfundene.   

Arbejdsgruppen vil gerne i dialog med Folkeoplysningsudvalget i forhold til, hvordan vi i 

fællesskab kan styrke relationerne og skabe fælles aktiviteter til gensidig udbytte og 

glæde for foreningslivet og skolefritidsordningerne i kommunen.

Birthe Rømer Thulstrup og Uffe Borg fra arbejdsgruppen deltager den første halv time af 

mødet.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter og 

kommenterer på det fremsendte oplæg.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag

Bilag

 ”Mål- og indholdsbeskrivelse” Skolefritidsordningerne Frederikshavn 
Kommune (1284793 - EMN-2016-00743)
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2 (Åben) Ansøgning om godkendelse af foreningen aktive børn og unge 
9900
Sags ID: EMN-2016-02826

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Folkeoplysning

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Center for Kultur og Fritid har modtaget en ansøgning fra foreningen ’Aktive Børn og 

Unge 9900’, som søger om at blive godkendt som folkeoplysende forening.

Folkeoplysningsudvalget bedes drøfte ansøgningen.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter 

ansøgningen

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Genoptages. Foreningen inviteres til dialog på næste udvalgsmøde 

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag

Bilag

 Vedtægter Aktive Børn og Unge 9900 (1647257 - EMN-2016-02826)
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3 (Åben) Genoptaget - Ansøgning fra Frederikshavn Cheerleaders
Sags ID: EMN-2016-02402

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Cheerleaders, Jam søger Folkeoplysningsudvalget om tilladelse til, at 

flytte deres træningsaktiviteter fra Multihallen i Arena Nord til Frederikshavn Firmaidræts 

Klub (FFK-centret).

Foreningen har tidligere haft til huse i FFK-centret, men har op til denne sæson søgt om 

tider i Multihallen ved Arena Nord og aulaen på Nordstjerneskolen. 

Foreningen er blevet tildelt tider til juniorholdet i Multihallen tirsdag og torsdag fra 18.00-

20.00 samt hver anden lørdag eller søndag (9.00-19.00), mens de øvrige hold har fået 

tider i aulaen på Nordstjerneskolen.  

Foreningen står imidlertid med en ny udfordring, da træneren for juniorholdet i Multihallen 

ikke kan træne som først søgt, men i stedet kan træne to timer tidligere – fra kl. 16.00-

18.00.

Multihallen er ikke ledigt i det tidsrum, og der er ikke fysisk plads til juniorholdet på 

Nordstjerneskolen. Foreningen har forsøgt at bytte tider med øvrige foreninger i 

Multihallen, men oplyser at dette ikke er lykkes. 

Foreningen søger derfor om tilladelse til – i første omgang- at flytte deres træningstider 

tirsdag og torsdage samt weekender til FFK-centret, hvor der er ledigt. 

En flytning vil samtidig betyde, at foreningen kan samle deres rekvisitter, så de ikke skal 

flytte deres gulvmåtter frem og tilbage mellem forskellige træningshaller.

Foreningen ser gerne, at de på sigt kan få tilladelse til at samle alle foreningens hold i 

FFK-Centret og dermed også samle alle deres rekvisitter (7 gulvmåtter) på ét sted frem 

for flere forskellige steder i byen. 

Jam Cheerleaders er en forening i en god udvikling, hvor de på trods af afgang af 

seniorholdet for 3 år siden, har oplevet en fordobling af antal af unge udøvere fra 3-16 år. 
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Center for Kultur og Fritid har undersøgt muligheden for at flytte foreningens aktiviteter til 

et andet kommunalt lokale. Bangsbostrand hallen er ledigt i det nævnte tidsrum, men der 

ikke er tilstrækkeligt med plads til deres rekvisitter.

Hvis foreningen får tilladelse til at flytte sine aktiviteter fra Multihallen til FFK-centret vil det 

betyde, at foreningen vil være berettiget til lokaletilskud efter gældende regler i 

tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune.

Foreningen oplyser, at det forventede timebrug vil 2 x 2 timer pr. uge + 10 timer hver 

anden weekend. I alt ca. 9 timer pr. uge, 10 måneder om året.  

Tilskudsordningen fastsætter, at foreninger maximalt kan får 75 % af KL´s vejledende 

satser for haller (sats 2016: 257,16 kr.). 

Foreningen har oplyst, at foreningen kan leje FFK centret til 205 kr. i timen. Med 

baggrund i det oplyste timeforbrug kan foreningen maksimalt få 55.350 kr. i lokaletilskud.

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

ansøgningen og beslutter, om udvalget vil yde lokaletilskud til Frederikshavn 

Cheerleaders, JAM i FFK-centret.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Dato: 15-09-2016

Sagen genoptages. 

Udvalget går i dialog med foreningen om en løsning med deltagelse af Else Schaltz, 
Steen Jensen og Center for Kultur og Fritid.

Fraværende: Børge Jensen, Brian Kjær og Mogens Brag.

Folkeoplysningsudvalget Dato: 25-10-2016

Supplerende sagsfremstilling
Repræsentanter fra udvalget har holdt møde med formand for Jam Cheerleaders. 

Udvalget orienteres under mødet.

Indstilling

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

ansøgningen og beslutter, om udvalget vil yde lokaletilskud til Frederikshavn 

Cheerleaders, JAM i FFK-centret.

Beslutninger:
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Genoptages.

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag

Bilag
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4 (Åben) Genoptaget - Kundalini Yoga Forening søger om lokaletilskud
Sags ID: EMN-2016-02467

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kundalini Yoga Forening søger om lokaletilskud til privat lejemål. 

Foreningen er en yoga forening for børn og voksne – 3 børnehold og 1 voksenhold. 

Børneholdene har primært fokus på motorik og afslapning gennem leg. Voksenholdet 

følger mere traditionel yoga med fokus på meditation, fysisk og mentalt velvære. 

Foreningen blev godkendt som folkeoplysende frivillig forening i foråret 2016.

Foreningen har været i kontakt med Center for Kultur og Fritid omkring et egnet 

kommunalt lokale. Foreningen vil gerne benytte et lokale, der både er ledigt om 

formiddagen, hvor børneholdene undervises, og om aftenen, hvor voksenholdet mødes. 

Foreningen er blevet anvist skolelokaler, men da skolerne er i brug om formiddagen, er 

det ikke egnet. 

Foreningen er også blevet anvist lokaler udenfor Frederikshavn by, men da hovedparten 

af foreningens medlemmer bor i Frederikshavn, vurderer foreningen det 

uhensigtsmæssigt. 

Foreningen ligger vægt på at finde et lokale, hvor der er et lavt støjniveau. 

Foreningen har fundet et privat lejemål til sine aktiviteter, som foreningen søger om 

lokaletilskud til. 

Lokalelejen er pr. måned 5000 kr. plus forbrug. Foreningen oplyser, at de har aktiviteter 

27 timer om ugen året rundt. 

På baggrund af det oplyste er lokaletilskuddet beregnet til 45.000 kr. Beløbet er under 

forudsætning, at alle medlemmer er under 25 år. 

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

beslutter, om udvalget vil yde lokaletilskud til Frederikshavn Kundalini Yoga Forening.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Dato: 15-09-2016
Sagen genoptages. Udvalget går i dialog med foreningen om en løsning med deltagelse 
af Henrik Carlsen, Karina Gajhede, Steen Jensen og Center for Kultur og Fritid.

Fraværende: Børge Jensen, Brian Kjær og Mogens Brag.
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Folkeoplysningsudvalget, den 25. oktober 2016

Supplerende sagsfremstilling:

Repræsentanter fra udvalget har holdt møde med foreningen om en løsning. Udvalget 

orienteres på mødet.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

beslutter, om udvalget vil yde lokaletilskud til Frederikshavn Kundalini Yoga Forening.

Beslutninger:
Afslag. Udvalget henviser til allerede anviste lokaler.

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag

Bilag
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5 (Åben) Fordeling af anlægsmidler 
Sags ID: EMN-2016-01317

Sagsbehandler: Tanja Susanne Hansen

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
I forbindelse med den årlige ansøgningsrunde om tilskud fra anlægspuljen, besluttede 

Folkeoplysningsudvalget på mødet den 15. september, at nedsætte en arbejdsgruppe 

bestående af Steen Jensen, Karina Gajhede, Else Schaltz og Henrik Carlsen samt 

repræsentant fra Center fra Kultur og Fritid.

Arbejdsgruppen har gennemgået ansøgningerne den 30. september 2016 og blev enige 

om vedlagte forslag til fordeling af anlægsmidler 2016. Dog ønsker man en drøftelse 

omkring ansøgning fra FFI Fodbold til en hustandsvindmølle. 

Det samlede restbudget til fordeling er 537.533,42 kr. Arbejdsgruppen er efterfølgende 

blevet oplyst, at der er 500.000 kr. yderligere til fordeling.

Tilskud fra anlægspuljen ydes til forandringer og nyetableringer af klub- eller 

foreningsfaciliteter samt til energibesparende foranstaltninger i klub- eller foreningsregi.

Anlægsmidlerne vil blive udbetalt således: de første 25 procent til projektstart og de

resterende 75 procent ved projektets afslutning. Foreningen har til ultimo 2017 til at 

gennemføre projektet, og hvis dette ikke er sket, skal foreningen tilbagebetale de 25 

procent. 

Indstilling
Social-, sundheds-, og kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter 

ansøgning fra FFI Fodbold og godkender arbejdsgruppens forslag til fordeling af 

anlægsmidler 2016.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Arbejdsgruppens forslag til fordeling godkendes. Ansøgning fra FFI Fodbold om 

husstandsvindmølle genoptages. 

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag
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Bilag

 Samlet oversigt over ansøgninger til anlægspuljen 2016 (1397782 -
EMN-2016-01317)
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6 (Åben) Bangsbo Freja - ændring af anlægsprojekt 
Sags ID: EMN-2016-02760

Sagsbehandler: Tanja Susanne Hansen

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Bangsbo Freja fik i 2014 bevilliget 25.000 kr. fra anlægspuljen til et nyt adgangssystem, 

som skulle etableres i samarbejde med Winkas. 

Foreningen har afholdt møde med Winkas, men da det ikke har været muligt for Winkas 

at finde en løsning, har foreningen sendt en ny ansøgning til anlægspuljen. Til forskel fra 

den tidligere ansøgning omfatter den nye ansøgning alene et nyt låsesystem 

”nøglebriksystem”, som etableres i klubhuset og til kunstgræsbanen. 

Foreningen har fået udbetalt bevillingen og ønsker at ændre projektet indenfor den 

økonomiske ramme. 

Indstilling
Social-, sundheds-, og kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget beslutter om 

Bangsbo Freja må ændre projektet. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Afslag.

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag

Bilag

 Bangsbo Freja - ansøgning om ændring af projekt bevilliget af 
anlægspuljen 2015 til nyt adgangssystem (1538727 - EMN-2016-
02760)
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7 (Åben) Orientering om budget og regnskab folkeoplysningen 2013-2015
Sags ID: EMN-2016-02800

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget besluttede på sidste møde at få fremlagt et samlet overblik over 

budget og regnskab for de sidste tre år. 

Vedhæftet er oversigt fra 2013-2015 for udvalgets samlede ramme.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager sagen 

til orientering. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag

Bilag

 Budgetoversigt FOU 20132015 (1646212 - EMN-2016-02800)
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8 (Åben) Mødekalender 2017
Sags ID: EMN-2016-02644

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget præsenteres for forslag til mødekalender 2017:

 26. januar kl.17.00-19.00

 30. marts kl. 17.00-19.00

 1. juni kl 17.00-19.00

 31. august kl. 17.00-19.00

 2. november kl. 17.00-19.00

Indstilling
Social-, sundhed- og kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender 

mødekalender 2017.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag

Bilag
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9 (Åben) Godkendte folkeoplysende foreninger (oktober)
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. De Nordjyske Lejesvende

Foreningens formål er at udbrede kendskabet og fremme interessen for 

middelalderliv og kendskab til tidsperioden omkring middelalderen med 

udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen. Foreningen 

henvender sig til alle aldersgrupper.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager sagen 

til orientering. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag

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

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget orienteres om:

 Studietur

 DOF indbyder til inspirationsdag om folkeoplysning for flygtninge den 7. 

november 2016

 Fornyelse af folkeoplysningspolitik

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager 

punkterne til orientering. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag

Bilag

 Indbydelse Frederikshavn 7. november 2016.pdf (1646790 - EMN-
2016-00221)
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11 (Åben) Veteran Køretøjs Klub Bangsbo søger om lokaletilskud
Sags ID: EMN-2016-02701

Sagsbehandler: Mark Frahm Gammeljord

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Veteran Køretøjs Klubben Bangsbo søger om lokaletilskud til nyt privat lejemål. 

Foreningen benytter på nuværende tidspunkt lokaler på Ellinggaard i Gærum, som blev 

godkendt til lokaletilskud i marts 2015 af Folkeoplysningsudvalget. Lokalet blev godkendt 

for 3 år. 

De nuværende lokaler er 612 m2 og koster 4500 kr.+ moms om måneden. Den årlige 

husleje udgør 67.500 kr., hvoraf foreningen får 23.478 kr. i lokaletilskud.

Veteran Køretøjs Klubben Bangsbo har fundet nye, mindre lokaler på 240 m2 på 

Knivholtvej 9 til en årlig husleje på 43.200 kr. 

Foreningens sammensætning af medlemmer over og under 25 år gør, at de får 

refunderet 46 % af deres lokaleomkostninger. Det estimerede lokaletilskud vil derfor blive 

ca. 14.904 kroner. 

Center for Kultur og Fritid har ikke mulighed for at anvise offentlige lokaler til foreningen, 

da de har et stort behov for plads til opbevaring og reparation af foreningens veteran 

køretøjer.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter og 

beslutter, om udvalget vil yde lokaletilskud til Veteran Køretøjs Klubben Bangsbo.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag
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Bilag
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