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1 (Åben) Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalget - Besøg på 
Kappelborg
Sags ID: EMN-2018-00147

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Mødet starter kl. 16.00 med en rundvisning på Kappelborg, Musikskolen og Biblioteket.

Indstilling
-

Beslutninger:
Programmet gennemført.

Bilag
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2 (Åben) Vision for Kappelborg
Sags ID: EMN-2018-01139

Sagsbehandler: Marie Weiergang Larsen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
KFU har haft sagen angående Kappelborg på deres møde d. 9. maj. 2018.

Her blev det besluttet at sagen skulle genoptages, så Kappelborgs visioner kunne 

drøftes.

Kulturhusleder Lars Ilum holder et oplæg om Kappelborg, herunder:

- Hvordan er huset ’vokset’ siden opstarten?

- Hvad er husets visioner?

- Hvordan benytter byens foreninger huset?

Afdelingsleder ved biblioteket Rasmus Ulfkjær Østergaard holder oplæg om:

 Biblioteket som aktør i Skagen og på Kappelborg

 Bibliotekets arrangementsvirksomhed med fokus på litteratur, kultur og oplysning

 Visioner for fremtidige arrangementer og samarbejder.

Musikskolechef Thomas Albæk Jacobsen holder oplæg om:

 Musikskolens aktiviteter og anvendelse af Kappelborg.

Ejendomscentret v/Bent Westerberg og Leif Kusk Jeppesen orienterer om SLA-aftalen for 

Kappelborg.

Indstilling
Social,- sundheds- og kulturdirektøren indstiller at udvalget drøfter oplægget

Beslutninger:
Der igangsættes et arbejde i administrationen med at revidere visionen for Kappelborg. 

Bilag
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3 (Åben) KFU budgetopfølgning 30042018
Sags ID: EMN-2018-01600

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Center for økonomi og personale har i samarbejde med Centerchefer og Direktør 

foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Heri 

er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) gennemregnet. 
På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en 

fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder 

/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller områder af stor betydning for 

kommunens samlede økonomi.

Kultur og Fritidsudvalgets korrigerede budgetramme (eksklusiv bankbøger) er på 236,3 
mio. kr. og der forventes pr. 30. april 2018 et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. ved årets 
udgang

Mindreforbruget for indeværende år fordeler sig således:: 

 Center for Bibliotek og Borgerservice estimerer at komme ud af 2018 med et 

nettomindreforbrug på 1,0 mio. kr.

 Center for Kultur og Fritid estimerer at komme ud af 2018 med et mindreforbrug 

på 1,3 mio. kr.

Herudover henstår på bankbogen et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. fra tidligere år.

Kultur og Fritidsudvalgets korrigerede anlægsramme for 2018 er på 4,0 mio. kr., og der 
forventes pr. 30. april 2018 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ved årets udgang.

Indstilling
At Kultur og Fritidsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning, og fremsender 

denne til videre behandling i Økonomiudvalget.

Beslutninger:
Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning med en bemærkning om, at 
Udvalget ønsker en handlingsplan for budgetoverholdelse for Kappelborg samt forelagt 
månedlige budgetopfølgninger fra Kappelborg året ud.

Bilag

1. KFU 30.04 18 opfølgning (DokID: 2332080 - EMN-2018-01600)
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4 (Åben) KFU Budgetramme 2019 - 2022
Sags ID: EMN-2018-00628

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

KFU´s budgetramme for 2019 udgør 240,7 mio. kr.
For KFU´s budgetområde er der indregnet en budgettilpasning svarende til ca. 2,1 mio. 

kr. i 2019.

Med afsæt i Udvalgets budgetmøder i hhv. marts og april, og på baggrund af de 

indledende drøftelser herfra, vil der blive fremlagt et opdateret administrativt oplæg til 

effektuering af de indregnede budgettilpasninger, som kan danne grundlag for Udvalgets 

videre budgetarbejde.

Efter de fortsatte drøftelser af budgetforslaget for 2019 på maj-mødet blev 

budgetmaterialet udsendt til høring hos relevante i MED-organisationen m.fl.

Indstilling
Social-, sundheds- og Kulturdirektøren indstiller, at de indkomne høringsforslag/udtalelser 

drøftes.  

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 Dato: 09-05-2018
Drøftet og genoptages på næste møde.

Beslutninger:
På baggrund af de indkomne høringssvar, vedtages budgetoplægget for 2019, og 
videresendes til økonomiudvalgets behandling.

Fraværende: Brian Kjær

Bilag

1. Høringssvar vedr. administrativt budgetoplæg 2019 - Kultur - og fritidsudvalgets område (DokID: 2323321 -

EMN-2018-00628)

2. Høringssvar-MUSMED (DokID: 2332791 - EMN-2018-00628)



Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 - 06-06-2018 16:00 Side 7 af 18

5 (Åben) Høring af forslag til gebyrmodel for folkeoplysende 
foreningers brug af kommunale og selvejende haller
Sags ID: EMN-2018-01358

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 11. april 2018 at sende forslag til ny 

gebyrmodel for folkeoplysende foreningers brug af kommunale og selvejende haller, i 

høring.

Kultur- og Fritidsudvalget sendte forslaget i høring med henblik på at få tilbagemeldinger 

fra de høringsberettigede folkeoplysende foreninger, organisationer og fritidsinstitutioner, 

der kan kvalificere ønsket om at skabe en ensartet gebyrmodel for de folkeoplysende 

foreninger.

Forslaget blev sendt i høring i perioden 20. april til 20. maj 2018.

Følgende foreninger, organisationer og fritidsfaciliteter har fremsendt høringssvar: 

- Frh. Firmaidrætsklub (FFK) - Dance Studio Frederikshavn

- Gymnastikforening Skagen af 1976 - Tordenskioldgarden Frederikshavn

- Springteam Sæby - Ålbæk Håndboldklub

- Sæby Familie- og Firmabowling - Østervrå Idrætsforening

- Jam Frederikshavn Cheerleaders - Frh. Gymnastikforening af 1990 (FG90)

- Idrætssamvirket Frh. Kommune - Frh. Ungdoms Fællesråd (FUF)

- Arena Nord - Sæby Fritidscenter

- Skagen Kultur- og Fritidscenter - Sæby Sømmebad

- Ålbæk Idrætscenter - Østervrå Idræts- og Kulturcenter

Center for Kultur og Fritid har indsamlet og registeret høringssvarene (bilag 1) og har 

udarbejdet en oversigt over det indkomne materiale (bilag 2). På mødet vil Center for 

Kultur og Fritid præsentere Kultur- og Fritidsudvalget for en gennemgang af de indkomne 

bemærkninger.  

Indstilling
Social-, sundhed-, og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget gennemgår 

høringssvarene og beslutter sagens videre forløb.

Beslutninger:
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Kultur- og Fritidsudvalg godkender principperne for en ny gebyrordning, som iværksættes 
pr. 1. august 2019.
De præcise takster fastsættes på udvalgets møde i august i sammenhæng med budget 
og behandlingen af tilskudsmodel for folkeoplysende foreninger.

Udvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder et forslag til særskilt takst for svømmehaller, 
som behandles i forbindelse fastsættelsen af taksterne på augustmødet.

Udvalget ønsker, at evt. særordninger om betaling af lokaler belyses og indtænkes i 
modellen, således der arbejdes med ét regelsæt for gebyrer på udvalgets område.

Med afsæt i høringssvarene ønsker udvalget, at et muligt gebyr på udearealer belyses,
og dette tages op på et særskilt punkt på et kommende møde.  

Fraværende: Brian Kjær

Bilag

1. Bilag 1 - Høringsmateriale og høringssvar (DokID: 2331993 - EMN-2018-01358)

2. Bilag 2 - Samlet overigt over høringssvar gebyrmodel (DokID: 2335324 - EMN-2018-01358)
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6 (Åben) Status for processen vedr. ny tilskudsmodel for 
folkeoplysende foreninger
Sags ID: EMN-2018-01482

Sagsbehandler: Rasmus Otvald Jensen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 9. maj 2018, at sende et udkast til ny 
tilskudsordning for de folkeoplysende foreninger, i høring. 
Høringsperioden løber fra den 14. maj til den 20. juni. 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede endvidere, at afholde et dialogmøde den 31. maj for 
alle interessenter for at drøfte forslaget.
Forslaget er udformet med henblik på, at der i den videre proces sker en konkretisering af 
de foreslåede puljer mv. I det lys er der brug for, at udvalget på nuværende tidspunkt 
drøfter behovet for et ekstraordinært møde inden sommerferien og involvering i det videre 
forløb. 
Center for Kultur og Fritid har udarbejdet 2 forslag til tids- og procesplan, der vedhæftes 
som bilag.

Indstilling
Social-, sundhed og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter den 

videre proces.

Beslutninger:
Udvalget beslutter følgende tidsplan:

20. juni - Høringsfristen udløber. 

21. juni - Høringssvarene offentliggøres. Der udarbejdes sammenskriv. 

Juni, Juli, august - Udarbejdelse af endelig tilskudsmodel. Formand og næstformand KFU 
indkalder FUF Formand, IS Formand og FOU Formand til drøftelser. 

15. august - Forslag til ny model behandles i KFU. 

27. august kl. 17:00-19:00 - Dialogmøde med foreningerne om endeligt udkast. 

29. august - Byrådet varsler eksisterende tilskudsordning ophævet

13. september - KFU vedtager ny model, hvor evt. rettelser på baggrund af dialogmødet 
kan implementeres. Modellen sendes til byrådsbehandling.11P

3. oktober - Byrådet vedtager ny tilskudsmodel.

Ny model træder i kraft 1. januar 2019 med økonomisk virkning fra 2020 for eksisterende 
foreninger. For nye foreninger har modellen økonomisk virkning fra 1. januar 2019.
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Fraværende: Brian Kjær

Bilag

1. Tids- og procesplaner vedr. forslag til ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninger (DokID: 2335384 -

EMN-2018-01482)
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7 (Åben) Høring af forslag til vedtægtsændringer for 
brugerbestyrelsen Iscenter Nord
Sags ID: EMN-2018-01212

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 9. maj 2018 forslag til ændring af 

vedtægter for brugerbestyrelsen i Iscenter Nord i Frederikshavn. Udvalget besluttede, at 

sende forslaget i høring blandt de enkelte brugerforeninger i Iscenter Nord og genoptage 

sagen på møde den 6. juni.

Høringsparterne er: 

- Frederikshavn Curling Club

- Frederikshavn Ishockey Klub

- Frederikshavn Dart Club

- Skøjte og Sportsforening Nord

- Frederikshavn Skøjteforening

- FatBoys Hockeyteam

- Elite Nord Frederikshavn A/S

- Idrætssamvirket Frederikshavn Kommune

Høringsperioden blev fastsat mellem den 14. maj og 28. maj og alle høringsparter bortset 

fra Idrætssamvirket har fremsendt høringssvar. 

Administrative bemærkninger til høringssvarene:

De nuværende medlemmer af brugerbestyrelsen (Frederikshavn Ishockey Klub; 

Frederikshavn Curling Club; Frederikshavn Skøjteforening og Elite Nord) har valgt at 

sende et alternativt forslag til vedtægter for brugerbestyrelsen, som høringssvar.

Frederikshavn Curling Club har også selvstændigt valgt at fremsende et alternativt 

forslag til vedtægter, men tilslutter sig samtidig også det forslag som brugerbestyrelsen 

har fremsendt.

Frederikshavn Dart Club; FatBoys Hockeyteam og Skøjte og Sportsforening Nord har 

foreningsvis fremsendt bemærkninger til det forslag som Kultur- og Fritidsudvalget har 

sendt i høring.

Alle brugerforeningernes bemærkninger til høringsmaterialet er fremsendt til Center for 

Kultur og Fritid inden for tidsfristen og er vedlagt som bilag i den rækkefølge de er 

modtaget.
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Indstilling
Social-, sundhed-, og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter 

høringssvarene og beslutter i, hvilket omfang de skal indarbejdes i vedtægterne for 

brugerbestyrelsen Iscenter Nord. 

Beslutninger:
Administrationen udarbejder et nyt udkast til vedtægter på baggrund af de faldne 
bemærkninger. 
Udkastet sendes til beslutning i Brugerbestyrelsen, hvorefter det godkendes i KFU.
Genoptages på næste møde.

Fraværende: Brian Kjær

Bilag

1. Eksisterenede vedtægter for brugerbestyrelsen Iscenter Nord (DokID: 2271126 - EMN-2018-01212)

2. Reviderede vedtægter for brugerforeningen Iscenter Nord (DokID: 2271176 - EMN-2018-01212)

3. Høringssvar vedr. forslag til vedtægtsændringer for brugerbestyrelsen Iscenter Nord - Samlet (DokID: 

2336654 - EMN-2018-01212)

4. Præciseringer og rettelser i vedtægter - Frh Curling Club (DokID: 2334921 - EMN-2018-01212)

5. Forslag til vedtægter - Frederikshavn Curling Club - renskrevet (DokID: 2334922 - EMN-2018-01212)

6. Forslag til vedtægter fra FIK, FSF, Curling og Elite Nord (DokID: 2335440 - EMN-2018-01212)
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8 (Åben) Opfølgning på præsentationen af projekt Multihus 
Frederikshavn
Sags ID: EMN-2017-01758

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget blev på udvalgsmødet den 9. maj præsenteret for projekt 

Multihus af styregruppen bag projektet.

Udvalget besluttede på baggrund af det præsenterede at få sagen genoptaget på næste 

møde. 

Med afsæt i præsentationen lægges der op til, at udvalget drøfter:

1) baggrunden for og visionen i projektet 

2) muligheder og udfordringer i projektet

Formålet med drøftelsen er at få afklaret udvalgets holdning til projektet.

Indstilling
Social-, sundhed-, og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter de i 

sagsfremstillingen nævnte punkter.

Beslutninger:
Drøftet, og udvalget er enige om at lave en støtteerklæring.

Fraværende: Brian Kjær

Bilag
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9 (Åben) De frie midler - 2. kvartal 2018
Sags ID: EMN-2018-01255

Sagsbehandler: Marie Weiergang Larsen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget 2 ansøgninger til puljen om frie midler. 

Ansøgningerne forelægges til drøftelse og beslutning i forhold til tildeling af tilskud / 

underskudgaranti.

Vedlagt følger oversigt over tildelte tilskud/underskudgaranti i 2016 og 2017 samt 

disponerede midler i 2018.

Der ansøges om i alt 74.406,25 kr. Der er 285.592 kr. til rådighed til uddeling. 

A. Danmark Dejligst Frederikshavn søger om 30.000 kr. til afholdelse af 

arrangementet “DANMARK DEJLIGST” Lørdag 4. august 2018 i Plantagen

B. Foreningen Guldmajssøens Venner søger om 44.406,25 kr. som tilskud til indkøb 

af bord-bænkesæt

Indstilling
Social- sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og 

beslutter ansøgningerne

Beslutninger:
Udvalget beslutter følgende:
Ansøgning A – der bevilges 5.000 kr. til arrangementet
Ansøgning B – der bevilges 22.000 til bord- bænkesæt.

Fraværende: Brian Kjær

Bilag

1. Danmark dejligst - ansøgning inkl budget KFU 2. kvartal 2018 (DokID: 2279719 - EMN-2018-01255)

2. Ansøgning fra Guldmajssøens venner inkl bilag (DokID: 2331741 - EMN-2018-01255)

3. Oversigt frie midler 2016-2017-2018 (juni) (DokID: 2331739 - EMN-2018-01255)
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10 (Åben) Høring over ansøgning om tilladelse til at drive 
kørselskontor i et landdistrikt
Sags ID: EMN-2018-01335

Sagsbehandler: Anette Ravnholt

Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune er jævnfør taxiloven § 6 stk. 3 forpligtet til at give høringssvar 

om oprettelse af nye kørselskontorer i et landdistrikt.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning fra Flex-Nord om tilladelse til at 

drive Kørselskontor i et landdistrikt. Flex-Nord har ansøgt om at drive Kørselskontor med 

base i Sæby og kørsel i postnumrene 9300, 9320, 9330, 9340, 9352, 9740 og 9750. For 

Frederikshavn Kommune drejer det om kørsel i postnumrene 9300, 9330 og 9352.

En tilladelse til at drive Kørselskontor i et landdistrikt indebærer, at virksomheden kan 

sælge taxikørsel, der har sin begyndelse eller afslutning i det område, som tilladelsen 

vedrører.

I øjeblikket har Frederikshavn Kommune følgende kørselstilbud, som sikrer service for 

borgere i området, hvor Flex-Nord søger om en områdetilladelse til at drive taxakørsel:

 Flextur

 Plustur

 Taxakørsel af vognmand Dybvad Taxa med gældende områdebevillinger

I de af Flex-Nord ansøgte områder findes allerede taxakørsel med 10 områdebevillinger 

efter den gamle lov og uden tilslutningspligt til et bestillingskontor.

Desuden er Dybvad taxa er godkendt som Kørselskontor efter den 1. januar 2018. Det 

betyder, at en eventuel tilladelse til FlexNord til at drive et Kørselskontor vil medføre to 

udbydere, som servicerer ind og ud inden for de samme ansøgte områder. Flex-Nord må 

således anses som en potentiel betydelig konkurrent for vognmanden i kommunen.

Målsætningen for taxibetjeningen i Frederikshavn Kommune er at følge Taxilovens 

hensigt om en tilfredsstillende betjening inden for hele kommunen. Kørselskontoret i 

Frederikshavn Kommune oplever ikke efterspørgsel eller utilfredshed over manglende 

taxibetjening i de ansøgte områder. Dybvad Taxa har derimod ved møder om 

samarbejdet i 2017 givet udtryk for et meget lille kørselsbehov på hverdage mandag til 

torsdag, særligt i aften og nattetimer.

Med baggrund i ovenstående vurdering anbefaler Kørselskontoret i Frederikshavn, at 

anmodningen fra Flex-Nord ikke bør imødekommes.

Indstilling
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Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget godkender, 

at Kørselskontoret i Center for Bibliotek & Borgerservice udarbejder høringssvar i 

henhold til ovennævnte vurdering.

Beslutninger:
Indstillingen følges.

Fraværende: Brian Kjær

Bilag

1. Høring til Frederikshavn kommune over kørselskontorer i landdistrikter (DokID: 2289390 - EMN-2018-01335)

2. Områdekort - præcisering (DokID: 2289428 - EMN-2018-01335)
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11 (Åben) juni 2018 - Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget
Sags ID: EMN-2018-00052

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra kultur- og fritidsudvalgets område:

- Klima- og miljøfestival den 8.-9. oktober 2018

- Kulturkaravanen uge 24

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Oktobermødet flyttes til mandag den 8.10 kl. 15.30.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Brian Kjær

Bilag



Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 - 06-06-2018 16:00 Side 18 af 18

12 (Åben) Underskriftsside
Sags ID: EMN-2018-00147

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem trykke på Godkend.

Indstilling
-

Beslutninger:
Beslutningsprotokol godkendt.

Bilag
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Høringssvar/udtalelser Dato: 23. maj 2018

Administrativt budgetoplæg 2019 – Kultur- og Fritidsudvalgets område 

Følgende Høringssvar/udtalelser er indgået:

1. MED CBB

2. MED Musikskolen

1. MED CBB:

MED CBB har forholdt sig til nedenstående budgetforslag til KFU om CBBs andel i 

besparelser (ca. kr. 1.3 millioner) for budget 2019: 

Beløbet findes primært på kontoen for lovbestemte udgifter (begravelseshjælp mv.) 
med en reduktion på kr. 600.000 og ved at hæve indtægtskravet for kontrolenhe-

den med kr. 700.000.

MED CBB har ingen bemærkninger til forslaget og ønsker ikke at afgive hørings-
svar.

2. MED Musikskolen:

Efter at være blevet orienteret om budgetforslag 2019 af Musikskolens ledelse, 
stiller Musikskolens MED-udvalg sig undrende overfor forslaget om besparelser på 
Musikskolen.

MED-udvalget hæfter sig især ved to ting:
1. At der er indikationer på at et lavere udgiftsniveau ses fortsætte
2. At der kan foretages væsentlige budgettilpasninger på den kommunale musik-
skole

De to punkter harmonerer ikke med Musikskolens årsberetning for 2017. For det 
første er der ingen indikationer på, at Musikskolen har et faldende udgiftsniveau og 
hertil kommer, at regnskabet for Musikskolen var negativt i 2017. Årsagen til at 
Musikskolens regnskab ser ud til at give overskud er, at FilmMaskinen har fået 
udbetalt en flerårig bevilling fra KulturKanten. Dette fremgår tydeligt af den afleve-
rede årsberetning til udvalget.

Med udgangspunkt i ovenstående har Musikskolens MED-udvalg svært ved at se
sammenhængen mellem udvalgets oplæg og Musikskolens årsberetning. Bliver 
Musikskolen udsat for en budgettilpasning, vil det få en række konsekvenser, som 
påpeges herunder:
• Musikskolens aktivitetsniveau vil dale - Med en budgettilpasning vil det ikke 

være muligt at opretholde samme aktivitets- og undervisningsniveau, hvilket 
forventes at øge ventelisten til undervisningstilbudene. Hertil skal det bemær-

Sagsnummer: EMN-2018-00628

DokId: 2323321

Forfatter: Bente Kiel Pedersen
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kes, at netop nedbringelse af ventelisten har været et mål for Musikskolen de 
sidste par år på foranledning af KFU.

• Kommunale samarbejder vanskeliggøres - Her kan nævnes det succesfulde 
samarbejdeMusik til alle! med dagtilbud og det lovpligtige samarbejde med fol-
keskolerne – herunder Børnekordage, hvor alle skolerne er involveret. Derud-
over vil det være vanskeligt at indgå i nye og relevante samarbejder med ek-
sempelvis familie- og ældreområdet.

• Begrænsninger i repræsentative optrædender - Musikskolerne løser i dag 
mange opgaver ifm. kommunale arrangementer som eksempelvis jubilæums-
arrangement, juletræstænding, events og arrangementer afholdt af borgmeste-
ren. En budgettilpasning vil betyde, at der skal prioriteres i hvilke arrangemen-
ter Musikskolen kan deltage i.

• FilmMaskinens aktivitetsniveau vil dale - Som nævnt skyldes overskuddet i 
2017 en bevilling til FilmMaskinens Videregående spor. Det vil sige, at penge-
ne er øremærket hertil, men en budgettilpasning vil have konsekvenser for 
Grundforløbet. Her forventes det at kvaliteten af filmproduktionerne, som i øje-
blikket høster stribevis af priser både ind- og udenlands, forringes i væsentlig 

grad, således at FilmMaskinens brand ikke kan opretholdes.

For MED-udvalget er det vigtigt at påpege, at en budgettilpasning er en reel ned-
gang i Musikskolen og FilmMaskinens aktivitetsniveau, og ikke en tilpasning, der 
baserer sig på et overskud, som udvalgets oplæg udtrykker. I virksomhedsplanen 
for 2017 opfordrer udvalget Musikskolen til, “fortsat at være en aktiv medspiller i 
kommunen”, hvilket efter MED-udvalgets vurdering forringes i væsentlig grad, hvis 
en budgettilpasning finder sted.

Ovenstående har ligeledes været drøftet i Musikskolens bestyrelse d. 22/5. Her 
blev det bl.a. drøftet, hvordan tal ikke kan tolkes ud fra excel-ark alene, men nød-
vendig vis må ledsages af en tekst, der kan forklare tallene. Dette er gjort i årsbe-
retningen og bestyrelsens ræsonnement på forslaget om besparelser på Musiksko-
len var, at udvalget ikke havde nærlæst årsberetningen, men udelukkende truffet 
beslutning ud fra oversigtslister. Bestyrelsen har ikke forholdt sig til eventuelle kon-
sekvenser ved en besparelse, da forslaget om besparelser synes at være fremsat
på forkert baggrund.

(se vedhæftede dokument for udtalelsen i sin helhed)
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mandag den 28. maj 2018

Høringssvar til forslag til budget 2019 fra Musikskolens 
MED-udvalg 

Efter at være blevet orienteret om budgetforslag 2019 af Musikskolens ledelse, stiller 
Musikskolens MED-udvalg sig undrende overfor forslaget om besparelser på Musikskolen.


Hentet fra Budget 2019 - beskrivelse CKF:





MED-udvalget hæfter sig især ved to ting:


1. At der er indikationer på at et lavere udgiftsniveau ses fortsætte

2. At der kan foretages væsentlige budgettilpasninger på den kommunale musikskole


De to punkter harmonerer ikke med Musikskolens årsberetning for 2017. For det første er der 
ingen indikationer på, at Musikskolen har et faldende udgiftsniveau og hertil kommer, at 
regnskabet for Musikskolen var negativt i 2017. Årsagen til at Musikskolens regnskab ser ud til at 
give overskud er, at FilmMaskinen har fået udbetalt en flerårig bevilling fra KulturKanten. Dette 
fremgår tydeligt af den afleverede årsberetning til udvalget. 




mandag den 28. maj 2018

Med udgangspunkt i ovenstående har Musikskolens MED-udvalg svært ved at se 
sammenhængen mellem udvalgets oplæg og Musikskolens årsberetning. Bliver Musikskolen 
udsat for en budgettilpasning, vil det få en række konsekvenser, som påpeges herunder:


• Musikskolens aktivitetsniveau vil dale - Med en budgettilpasning vil det ikke være muligt at 
opretholde samme aktivitets- og undervisningsniveau, hvilket forventes at øge ventelisten til 
undervisningstilbudene. Hertil skal det bemærkes, at netop nedbringelse af ventelisten har 
været et mål for Musikskolen de sidste par år på foranledning af KFU.


• Kommunale samarbejder vanskeliggøres - Her kan nævnes det succesfulde samarbejde 
Musik til alle! med dagtilbud og det lovpligtige samarbejde med folkeskolerne - herunder 
Børnekordage, hvor alle skolerne er involveret. Derudover vil det være vanskeligt at indgå i nye 
og relevante samarbejder med eksempelvis familie- og ældreområdet.


• Begrænsninger i repræsentative optrædender - Musikskolerne løser i dag mange opgaver 
ifm. kommunale arrangementer som eksempelvis jubilæumsarrangement, juletræstænding, 
events og arrangementer afholdt af borgmesteren. En budgettilpasning vil betyde, at der skal 
prioriteres i hvilke arrangementer Musikskolen kan deltage i.


• FilmMaskinens aktivitetsniveau vil dale - Som nævnt skyldes overskuddet i 2017 en 
bevilling til FilmMaskinens Videregående spor. Det vil sige, at pengene er øremærket hertil, 
men en budgettilpasning vil have konsekvenser for Grundforløbet. Her forventes det at 
kvaliteten af filmproduktionerne, som i øjeblikket høster stribevis af priser både ind- og 
udenlands, forringes i væsentlig grad, således at FilmMaskinens brand ikke kan opretholdes. 


 

For MED-udvalget er det vigtigt at påpege, at en budgettilpasning er en reel nedgang i 
Musikskolen og FilmMaskinens aktivitetsniveau, og ikke en tilpasning, der baserer sig på et 
overskud, som udvalgets oplæg udtrykker. I virksomhedsplanen for 2017 opfordrer udvalget 
Musikskolen til, “fortsat at være en aktiv medspiller i kommunen”, hvilket efter MED-udvalgets 
vurdering forringes i væsentlig grad, hvis en budgettilpasning finder sted.


Ovenstående har ligeledes været drøftet i Musikskolens bestyrelse d. 22/5. Her blev det bl.a. 
drøftet, hvordan tal ikke kan tolkes ud fra excel-ark alene, men nødvendig vis må ledsages af en 
tekst, der kan forklare tallene. Dette er gjort i årsberetningen og bestyrelsens ræsonnement på 
forslaget om besparelser på Musikskolen var, at udvalget ikke havde nærlæst årsberetningen, 
men udelukkende truffet beslutning ud fra oversigtslister. Bestyrelsen har ikke forholdt sig til 
eventuelle konsekvenser ved en besparelse, da forslaget om besparelser synes at være fremsat 
på forkert baggrund.


Med venlig hilsen


Musikskolens MED-udvalg

Frank Sørensen	 	 	 	 Malene Aalund Rasmussen


Michael Harding	 	 	 	 Stellan Thaarup



Bilagsforside

Dokument Navn: Bilag 1 - Høringsmateriale og høringssvar.pdf

Dokument Titel: Bilag 1 - Høringsmateriale og høringssvar

Dokument ID: 2331993

Placering: Emnesager/Gebyrmodel for folkeoplysende foreningers 

brug af kommunale og selvejende haller/Dokumenter

Dagsordens titel Høring af forslag til gebyrmodel for folkeoplysende 

foreningers brug af kommunale og selvejende haller

Dagsordenspunkt nr 5

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 2



































































Relateret document 2/2

Dokument Navn: Bilag 2 - Samlet overigt over 

høringssvar gebyrmodel.pdf

Dokument Titel: Bilag 2 - Samlet overigt over 

høringssvar gebyrmodel

Dokument ID: 2335324



Frederikshavn Kommune, Kultur og Fritidsudvalget – juni 2018

Sagsnr. 

Oversigt over fremsendte høringssvar vedr. forslag til ny gebyrmodel 

Center for Kultur og Fritid har i nedenstående udarbejdet en opsamling på indkomne høringssvar på baggrund af Kultur – og Fritidsudvalgets høringsforslag til ny 

gebyrmodel for folkeoplysende foreningers brug af kommunale og selvejende haller.

Høringsmaterialet har været fremsendt til følgende aktører på fritidsområdet:

- Folkeoplysningsudvalget - Godkendte folkeoplysende foreninger 

- Frederikshavn Ungdoms Fællesråd - Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune 

- Skagen Kultur og Fritidscenter - Skagen Badminton – og Tennishaller

- Ålbæk Idrætscenter - Arena Nord

- Sæby Fritidscenter - Sæby Svømmebad

- Dybvadhallen - Østervrå Idræts- og Kulturcenter

Center for Kultur og Fritid har modtaget høringssvar fra følgende foreninger, organisationer og institutioner:

- Frederikshavn Firmaidrætsklub (FFK) - Dance Studio Frederikshavn

- Gymnastikforeningen Skagen af 1976 (Gf76) - Tordenskioldgarden Frederikshavn 

- Springteam Sæby - Ålbæk Håndboldklub 

- Sæby Familie- og Firmabowling - Østervrå Idrætsforening 

- Jam Frederikshavn Cheerleaders - Frederikshavn Gymnastikforening af 1990 (FG90)  

- Idrætssamvirket Frederikshavn Kommune (IS) - Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF)

- Arena Nord - Sæby Fritidscenter 

- Skagen Kultur – og Fritidscenter - Sæby Svømmebad

- Ålbæk Idrætscenter - Østervrå Idræts – og Kulturcenter

Oversigten er opbygget på følgende måde: 

- Afsender

- Bemærkninger til høringsudkastets formål og intentioner med modellen 

- Bemærkninger til forslag til ny gebyrmodel 

- Øvrige bemærkninger

I nedenstående oversigt forkortes Kultur- og Fritidsudvalget til KFU.



Side2/10

AFSENDER MODELLENS FORMÅL FORSLAG TIL NY GEBYRMODEL ØVRIGE BEMÆRKNINGER CKF BEMÆRKNINGER

Frederikshavn 

Firmaidrætsklub

Klubben ser gerne en 

liberalisering af 25 års 

reglen, da de har en del 

medlemmer over 25 år. 

Klubben forholder sig ikke nærmere til 

elementerne i forslag til ny gebyrmodel

Frederikshavn Firmaidrætsklub foreslår, at klubbens 

faciliteter medtænkes i lokalefordelingen og at kommunen 

fremadrettet kan anvise andre foreninger til at bruge 

lokaler i centeret. 

Klubben ønsker en aftale med KFU, som sidestiller 

klubbens faciliteter med selvejende haller.

Centeret benyttes i dag af en række foreninger og klubber 

– både folkeoplysende og øvrige foreninger.

Opmærksomhed ang. FFKs ønske 

om at blive sidestillet med selvejende 

haller. 

Vil indbefatte driftstilskud (via 

haltilskudsmodellen), mulig ny 

organisering, driftsaftale m.v.

Klubben modtager i dag tilskud via 

tilskudsordningen for folkeoplysende 

forening. 

AFSENDER MODELLENS FORMÅL FORSLAG TIL NY GEBYRMODEL ØVRIGE BEMÆRKNINGER CKF BEMÆRKNINGER

Dance Studio 

Frederikshavn

Foreningen er som 

udgangspunkt enig i, at 

der skal ske en 

harmonisering af 

betalingen for brug af 

kommunale og 

selvejende haller. 

Foreningen mener, at takststigningen på 

lån af et lokale fra 20 kr. til 35 kr. er mange 

penge for en lille forening og de har kun 

medlemmerne til at betale.

Foreningen kan ikke støtte op om 

udmeldingen i høringsmaterialet om at 

”priserne vil følge den årlige prisregulering 

udmeldt af KL”. Det giver usikkerhed om 

de kommende års priser for halleje.

Harmoniseringen bør indbefatte, at alle skal betale for at 

bruge kommunale haller. Andre foreninger, der afholder 

cupper og events og generer et overskud, bør betale for 

lån af lokalerne.

Foreningen giver udtryk for, at de som forening går en 

usikker tid i møde med regulering af halleje og en 

fornyelse af tilskudsordningen. 

Foreningen efterlyser en opgradering af bookingsystemet

Foreningen kan ikke tilslutte sig 

prisfremskrivning

Opmærksom på gebyr ved lån af 

haller i.f.m. cupper og events.

Gebyrmodellens takster skal ses i 

sammenhæng med tilskudsmodellen 

som er i høring. 

Opgradering af bookingsystem og 

nye kontraktforhandlinger er planlagt.
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AFSENDER MODELLENS FORMÅL FORSLAG TIL NY GEBYRMODEL ØVRIGE BEMÆRKNINGER CKF BEMÆRKNINGER

Gymnastikforeni

ngen Skagen af 

1976 (Gf76)

Foreningen ser med 

forventning frem til, at 

hallejen i Frederikshavn 

Kommune bliver 

harmoniseret.

Hvis KFU beslutter at differentiere 

hallejen, så foreslår foreningen, at 

hallejen i hverdagene er ens, men at 

hallejen i weekenderne reduceres. 

Foreningen kan ikke vælge

træningstider sent om aftenen, da de 

har mange unge trænere der skal passe 

deres skole.

Foreningen er en af de største foreninger i Skagen med 

ca. 400 medlemmer og mere end 50 frivillige. Foreningen 

har mange børne- og ungdomshold og har mange unge 

mennesker som er trænere for disse hold. Foreningen er 

derfor afhængig af at få træningstider, som ikke må ligge 

for sent om aftenen.

Foreningen har ikke sin egen hal og er derfor afhængig af 

at leje sig ind på diverse skoler og haller.

Opmærksomhed på at fastholde 

fordelingsnøglen, hvor børn og 

unge forfordeles ved booking.

Forslag med reduceret gebyr i 

weekender frem for på 

hverdage. 

AFSENDER MODELLENS FORMÅL FORSLAG TIL NY GEBYRMODEL ØVRIGE BEMÆRKNINGER CKF BEMÆRKNINGER

Tordenskiold-

garden 

Frederikshavn  

Foreningen forholder sig 

ikke nærmere til 

modellens formål og 

intentionerne hermed.

Foreningen kan ikke ud fra 

høringsforslaget læse om timeprisen for 

Kommandantboligen vil ændre sig. 

Foreningen har et subjektivt ønske om 

at timeprisen holdes på det nuværende 

niveau, men foreningen er også 

opmærksom på, at det kan betyde 

ændringer for at få harmoniseringen på 

plads.

Foreningen bemærker, at de vil få påført 

en ekstra udgift, hvis timelejen ændres 

til 75. kr. 

Foreningen mener ikke at de er omfattet af hverken de 

nuværende eller fremtidige løsninger da foreningen får 

stillet Kommandantboligen til rådighed af Frederikshavn 

Kommune, som foreningen betaler et gebyr for at låne.

Før der tages endelig beslutning i KFU, er foreningen 

meget interesseret i at høre, hvordan Kommandantboligen 

forventes placeret i den fremtidige gebyrmodel.

Foreningen har en særaftale om 

brug af kommandantboligen. 

Opmærksomhed på at 

Kommandantboligen skal 

gebyrsættes lavere ved 

vedtagelse af ny gebyrmodel.
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AFSENDER MODELLENS FORMÅL FORSLAG TIL NY GEBYRMODEL ØVRIGE BEMÆRKNINGER CKF BEMÆRKNINGER

Springteam 

Sæby

Foreningen vurderer at 

KFUs forslag med at 

ensrettet foreningernes 

betaling for brug af 

kommunale og 

selvejende haller vil få 

den konsekvens, at 

udvalget fjerner støtten 

fra børneidrætten – og i 

stedet give tilskud til idræt 

for voksne. 

Forslaget til ny gebyrordning vil, ifølge 

foreningen, få den konsekvens, at de for 

forøget deres betaling for halleje i forhold 

til den nuværende egenbetaling med knap 

20.000 kr. pr. år.  

Foreningen oplyser, at forslaget om at 

hæve taksterne vil medføre, at det vil være 

nødvendigt med kontingentstigninger for at 

finansiere stigningen.   

I foreningen betaler medlemmerne høje 

kontingenter i forhold til andre 

idrætsgrene, på grund af høje 

driftsudgifter. Foreningen har valgt 

forskellige kontingenttyper alt efter hvor 

meget, de enkelte hold træner om ugen.  

Foreningen anbefaler KFU, at kigge nærmere på, om 

foreninger reelt ligestilles økonomisk når foreninger der 

anvender stadions, fodboldbaner og udendørs idrætsanlæg 

kan benytte disse vedlagerfrit, mens andre foreninger skal 

betale et gebyr for at bruge indendørs faciliteter.

Foreningen mener at kommune herved forfordeler visse 

klubber, som får udendørsbaner stillet gratis til rådighed.

Foreningen foreslår, at KFU arbejder med en model, hvor 

alle foreninger kan anvende haller, lokaler, fodboldbaner mv. 

vedlagsfrit. Udgiften kan finansieres med revision af 

tilskudsordningen for folkeoplysende foreninger ved, at 

reducere i tilskuddet for de udgifter, som ikke er beregnet på 

baggrund af foreningens driftsudgifter.   

Foreningen er bekymret for

gebyrstigningen og konsekvenser 

med øget kontingent til følge.

Gebyrmodellens takster skal ses i 

sammenhæng med 

tilskudsmodellen som er i høring. 

Opmærksomhed på forslag om at 

sætte gebyr på udearealer, 

herunder offentlige fodboldbaner. 

AFSENDER MODELLENS FORMÅL FORSLAG TIL NY GEBYRMODEL ØVRIGE BEMÆRKNINGER CKF BEMÆRKNINGER

Ålbæk 

Håndboldklub

Foreningen er positive 

overfor ønsket om at 

fjerne 25 års reglen. 

Foreningen er ligeledes 

tilfredse med oplægget 

med at sidestille udgiften 

for halleje så den bliver 

ens i hele kommunen.

Foreningen bemærker, at stigningen i 

timebetaling ved indførelse af modellen vil 

påvirke foreningens økonomi. 

Foreningen oplyser, at de, til trods for de 

forøgede omkostninger, mener at 

fordelene ved at indfører den foreslåede 

model er så store, at den bør 

gennemføres.   

Foreningen foreslår, at de forøgede udgifter kan dækkes ved 

at indfører gebyrbetaling på fodboldbaner og andre 

udendørsarealer.

Foreningen bemærker, at der er en skævhed mellem de 

idrætsgrene der betaler halleje og de foreninger, som får 

stillet boldbaner til rådighed uden gebyr og at denne 

skævhed i lighed med skævheden i galleje kontra 

gebyrbetaling skal adresseres. 

Er bekymret for gebyrstigningen 

og konsekvens for økonomien, 

men fordelene opvejer ulemperne.

Opmærksomhed på forslag om at 

sætte gebyr på udearealer, 

herunder offentlige fodboldbaner. 
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AFSENDER MODELLENS FORMÅL FORSLAG TIL NY GEBYRMODEL ØVRIGE BEMÆRKNINGER CKF BEMÆRKNINGER

Sæby Familie-

og Firmabowling

Foreningen finder det 

glædeligt, at der er 

lydhørhed for at udligne 

forskellene i 

foreningernes betaling for 

brug af henholdsvis 

selvejende og 

kommunale haller.

Foreningen er sikker på 

at en udligning og 

ensartethed vil betyde 

større tilfredshed hos 

foreningslivet bredt set.

Foreningen synes det er ærgerligt, at 

gebyret for brug af kommunale haller ikke 

er løbende justeret og at der er foreninger 

som vil opleve stigninger i egenbetalingen, 

som kan mærkes. 

Foreningen håber, at KFU vil sende et 

signal til de foreninger, der får en markant 

stigning i egenbetaling, at det bør ses i 

forhold til en periode, hvor der ikke har 

været reguleret i betalingen for 

kommunale lokaler.

Foreningen oplyser, at de kan tilslutte sig 

de foreslåede takster, som fremgår af 

forslaget til ny gebyrmodel.  

Foreningen opfordrer til, at KFU kigger på indførelse af gebyr 

på brug af udendørsarealer. Foreningen mener ikke, at der 

bør være forskel på idendørs- og udendørs faciliteter. 

Foreningen foreslår, at der indføres et mindre gebyr på 

boldbaner og andre kommunale arealer udlånt til 

foreningsaktivitet med begrundelse i, at kommunen har en 

vedligeholdelsesforpligtigelse. 

Foreningen foreslår, at gebyrtaksterne gradueres i forhold til 

de aktiviteter, der foregår i særlige faciliteter (ex. Bowlinghal 

eller svømmehal). De foreslår en 2-4 dobling af gebyret uden 

mulighed for refusion.   

Gebyrmodellens takster skal ses i 

sammenhæng med 

tilskudsmodellen som er i høring. 

Opmærksomhed på forslag om at 

sætte gebyr på udearealer, 

herunder offentlige fodboldbaner

Opmærksomhed på forslag med 

gebyrdifferentiering i.f.t faciliteter

AFSENDER MODELLENS FORMÅL FORSLAG TIL NY GEBYRMODEL ØVRIGE BEMÆRKNINGER CKF BEMÆRKNINGER

Østervrå 

Idrætsforening

Foreningen ser særdeles 

positivt på forslaget om 

en ny gebyrordning og 

ønsker at rose KFU for 

ønsket om at skabe ens 

økonomiske vilkår for alle 

foreninger i kommunen.

Foreningen oplyser, at de i mange år har 

været økonomisk ”ramt” af de nuværende 

regler da foreningen bestående af 

medlemmer over/under 25. 

Foreningens egenbetaling udgjorde 

således i seneste tilskudsregnskab 112 kr. 

pr. time for brug af idræts- og svømmehal. 

Foreningen ser derfor frem til, at reglerne 

bliver ens for alle foreninger uanset 

”bopæl” i kommunen. 

Foreningen har valgt at kommentere på KFUs ønske om, at 

foreningerne forhold sig til idéen med at indfører 

differentierede priser. 

Foreningen anfører, at med forslaget om en normal timesats 

på 75 kr. pr. time for brug af haller, finder de, at indførelse af 

differentieret gebyr uden for ”primetime” vil have ubetydelig 

økonomisk betydning. 

Foreningen kan derfor ikke anbefale en sådan ordning. 

Foreningen kan ikke anbefale 

differentierede gebyrer på særlige 

tidspunkter. 

Foreningen bifalder forslag til 

gebyrmodel og de foreslåede 

takster.
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Jam 

Frederikshavn 

Cheerleaders

Foreningen oplyser, at de 

imod forslaget og at de er 

uforstående over for at 

hæve gebyret på haltider 

med 25 %. 

Foreningen oplyser, at de i forvejen har 

svært ved at få enderne til at nå sammen i 

en mindre forening med 88 medlemmer, 

hvor alle er under 25 år.

Foreningen har et stort behov for 

træningstider og at forøge udgiften til at 

låne haller og dermed forøge foreningens 

største omkostning er foreningen stærk 

modstander af.  

Ingen bemærkninger Foreningen er stærk modstander 

af gebyrstigningen.

Gebyrmodellens takster skal ses i 

sammenhæng med 

tilskudsmodellen som er i høring

AFSENDER MODELLENS FORMÅL FORSLAG TIL NY GEBYRMODEL ØVRIGE BEMÆRKNINGER CKF BEMÆRKNINGER

Frederikshavn 

Gymnastikforenin

af 1990 (FG90)  

Foreningen er enig i, at 

det er en god idé at få 

ens forhold for alle 

frivillige foreninger, men 

er modstander af at 

gebyret hæves for brug af 

lokalerne.

Foreningen er enig i gebyrmodelens afsnit 

4 sætning 1-5, men er stærk modstander 

af, at der lægges op til at hæve gebyret og 

at det årligt prisreguleres. 

Foreningen oplyser, at det betyde ekstra 

50.000 kr. i egenbetaling og de ikke ser 

det som en mulighed at hente det på at 

forøge kontingentet for medlemmerne.  

Foreningen mener ikke at det vil være en 

fornuftig løsning at lave differentierede 

gebyrer.

Foreningen er grundlæggende i mod, at forbedring af 

vilkårene for det frivillige foreningsliv skal finansieres af det 

frivillige foreningsliv, og kan derfor ikke acceptere en 

prisstigning for lån af lokaler, som der er lagt op til i 

høringsmaterialet.

Foreningen oplever, at der igennem en årrække bliver skåret 

i foreningens tilskud fra kommunen og efterspørger en 

diskussion om, hvad der skal ske med de firvillige foreninger i 

kommunen. 

Foreningen støtter ensretning, 

men ikke en gebyrstigning.

Foreningen kan ikke anbefale 

differentierede gebyrer på særlige 

tidspunkter. 

Gebyrmodellens takster skal ses i 

sammenhæng med 

tilskudsmodellen som er i høring.

Opmærksomhed på debat om det 

frivillige foreningsliv/fritidsliv
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Idrætssamvirket i 

Frederikshavn 

kommune (IS)

IS er positive over for at 

foreningernes 

egenbetaling bliver 

sidestillet uanset om de 

anvender kommunale 

eller selvejende lokaler. 

IS vurderer, at en model 

hvor gebyrordningen 

bliver spredt ud i hele 

kommunen vil eliminere 

25-årsreglen.

IS bemærker, at de foreslåede gebyrer vil 

betyde en større stigning end pristallet kan 

godtgøre.

IS ser gerne, at gebyrerne afspejler, hvad 

det koster at drive de enkelte faciliteter og 

at der dermed differentieres i gebyret i 

forhold til skøjte-, våd-, og tørhaller. IS vil 

også finde det rimeligt, at der indføres et 

gebyr på brug af fodboldbaner. 

IS vurderer, at differentierede gebyrer ikke 

vil få stor betydning for en øget belægning. 

IS ser det som en fordel, at der for kommunens side stilles et 

fælles bookingsystem til rådighed. Herved får alle mulighed 

for at få et overblik over, hvad der findes af lokaler/faciliteter, 

herunder mulighed for direkte booking af ledige tider.

IS bemærker, at der kan være særlige momsforhold, som 

skal medtænkes. 

IS forudsætter, at støtten til børne- og ungdomsarbejdet ikke 

bliver berørt ved indførelse af modellen og finansieringen her 

til bliver en del af den nye tilskudsordning. 

IS ser frem til indførelsen af ordningen den 1. januar 2019.

Opmærksomhed på forslag med 

gebyrdifferentiering i.f.t faciliteter.

Foreningen kan ikke anbefale 

differentierede gebyrer på særlige 

tidspunkter. 

Opmærksomhed på særlige 

momsproblematikker.

INSTITUTION MODELLENS FORMÅL FORSLAG TIL NY GEBYRMODEL ØVRIGE BEMÆRKNINGER CKF BEMÆRKNINGER

Frederikshavn 

Ungdoms 

Fællesråd (FUF)

FUF ser med stor velvilje 

på intentionerne og 

formålet med at indfører 

gebyrmodellen.

FUF ser meget gerne 

forenklet forenings-

administration og 

reduceret bureaukrati.

FUF mener, at foreninger og institutioner 

som rammes af en ny gebyrmodel bør 

kompenseres i en overgangsperiode.

FUF mener at differentierede gebyrer kan 

hjælpe økonomisk trængte klubber.

FUF kan ikke støtte det fremlagte 

gebyrændringsforslag da det rammer børn 

og unges lokalelån. FUF vurderer at 

stigningen i gebyret er for kraftig og at 

børn vil komme til at betale for at voksne 

over 25 år får reduceret deres udgift.

FUF ser gerne en haltilskudsmodel forelagt og drøftet inden 

endelig stilling til ny gebyrmodel.

FUF ønsker at markere, at en ændret gebyrmodel ikke må 

forringe den økonomiske støtte som børn og unge i dag får 

via tilskudsordningen for folkeoplysende foreninger. 

FUF oplyser, at de vil gå konstruktivt til opgaverne i forhold til 

revision af tilskudsmodellen for folkeoplysende foreninger; 

indførelse af gebyr- og haltilskudsmodel med det klare mål, 

at forbedrede de økonomiske vilkår for børn og unge i 

Frederikshavn Kommune.

Opmærksomhed på om der skal 

kompenseres/indfases.

Fællesrådet kan ikke tilslutte sig 

stigningen i gebyret. 

Fællesrådet kan godt tilslutte sig 

differentierede gebyrer.
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Arena Nord Arena Nord ser positivt 

på oplægget til ny 

gebyrmodel.

Arena Nord oplyser, at de i deres haller -

og givet vis også i mange andre haller –

har mange ledige træningstider fredage, 

lørdage og søndage.

Arena Nord foreslår derfor, at der indføres 

et meget lavt gebyr på træningstider på 

disse tidspunkter – evt. gøre det gebyrfrit, 

så der kan sikres en bedre udnyttelse. Et 

andet forslag kunne være at gebyrfrie 

træningstider efter kl 21. på hverdage. 

Ingen bemærkninger. Centeret kan anbefaler 

differentierede gebyrer på fredage 

og i weekender. Evt. gebyrfrit

Opmærksomhed på 

kapacitetsmuligheder i alle haller.

AFSENDER MODELLENS FORMÅL FORSLAG TIL NY GEBYRMODEL ØVRIGE BEMÆRKNINGER CKF BEMÆRKNINGER

Sæby 

Fritidscenter

Sæby Fritidscenter finder 

overordnet set forslag til 

ny gebyrmodel 

gennemarbejdet og 

gennemtænkt.

Enkelte foreninger kan 

dog risikere, at blive hårdt 

ramt. Centeret opfordrer 

derfor til at der kommer 

en samlet løsning for hele 

fritidsområdet. 

Centeret foreslår, at der indføres et gebyr 

på alle faciliteter – inde såvel som ude. 

Der bør derfor ifølge centeret indføres et 

gebyr på brug af eksempelvis 

fodboldbaner. Herved vil økonomien 

kunne bredes mere ud og flere foreninger 

kan være med til at betale.

Centeret kan ikke bifalde differentierede 

priser da det efter centerets vurdering vil 

medføre ekstra arbejde og øget 

administration. Det vil heller ikke afhjælpe 

den nuværende situation, hvor centeret 

oplever store kapacitetsproblemer.

Centeret foreslår, at gebyret mellem de selvejende haller og 

kommunen fremadrettet afregnes på månedsbasis af hensyn 

til l ikviditeten i de enkelte centre.

Timeprisen bør afspejle den enkelte aktivitet, hvor der er 

visse aktiviteter som er mere omkostningstunge end andre. 

Det bør være muligt for bestyrelserne i de enkelte, at 

fastsætte rammerne for ekstra betaling i den forbindelse. 

Dette kan sikres via driftsaftaler.

Foreningen efterlyser en ny driftsaftale, hvor omkostninger 

for skolernes og øvrige brugers anvendelse af hallerne 

medtænkes. Centeret efterlyser en ny aftale forhandlet så 

hurtigt som muligt. 

Opmærksomhed på forslag om at 

sætte gebyr på udearealer, 

herunder offentlige fodboldbaner

Opmærksomhed på forslag med 

gebyrdifferentiering i.f.t faciliteter.

Centeret kan ikke anbefale 

differentierede gebyrer på særlige 

tidspunkter. 

Opmærksomhed på ny 

driftsaftale.
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Skagen Kultur –

og Fritidscenter

Skagen Kultur- og 

Fritidscenter oplyser i 

deres høringssvar, at de 

er positivt indstillet på 

forslaget om den nye 

gebyrordning.

Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Centeret er positivt indstillet over 

for forslaget

INSTITUTION MODELLENS FORMÅL FORSLAG TIL NY GEBYRMODEL ØVRIGE BEMÆRKNINGER CKF BEMÆRKNINGER

Sæby 

Svømmebad

Sæby Svømmebad 

oplyser, at de er positivt 

stillet over for, ønsket om 

en delvis standardisering 

samt opgør med 

særordninger.

Sæby Svømmebad ser gerne, at de nye 

gebyrregler afspejler forholdet imellem tør-

og vådhaller og Sæby Svømmebad 

opfordrer KFU til at udnytte muligheden for 

at tydeliggøre den merudgift der ligger i at 

drive en svømmehal.

Sæby Svømmebad opfordrer til, 

- at der på alle områder arbejdes 

mod en synlig forskel på 

svømmehal, idrætshal og sale.

- At der arbejdes med 

tidssvarende priser, der afspejler 

den faktuelle drift og der åbnes 

op for prisvariation hen over 

døgnet.

- At der arbejdes med en fleksibel 

kombination af halvårlig og 

direkte booking.

Sæby Svømmebad savner en forståelse for driften af en 

svømmehal på ingen måde kan sammenlignes med driften af 

en idrætshal. Både forbrugs- og vedligeholdelsesudgifterne 

er markant større og behovet for sekundære indtægter 

(borger og turistbesøg) er markant større.

Sæby Svømmebad er bekymret for at der ligger en skjult 

regulering i gebyrmodellen, hvor hallerne skal dække dele af 

udgiften – og regningen efterfølgende sendes videre til 

turisterne. 

Sæby Svømmebad opfordrer til, at bevare den nuværende 

fleksibilitet, hvor foreningerne kan booke direkte ved 

svømmebadet og at svømmebadet kan leje timer ud når der 

eksisterer et reelt behov og ikke blot en gang årligt. 

Svømmebadet håber, at med en halvårlig udligning, at de 

kan undgå de store budgetvariationer. 

Opmærksomhed på forslag med 

gebyrdifferentiering i.f.t 

faciliteternes driftsudgifter.

Centeret kan ikke anbefale 

differentierede gebyrer på særlige 

tidspunkter. 

Opmærksomhed på 

opgørelsestidspunkter på 

bookingtider og 

afregningsmuligheder. 
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Ålbæk 

Idrætscenter

Ålbæk Idrætscenter 

udtrykker deres 

tilfredshed med tanken 

om, at stille alle brugere 

lige, uanset hvor i 

kommunen de er 

hjemmehørende eller har 

deres aktiviteter.

Ålbæk Idrætscenter knytter følgende 

kommentarer:

Centeret ønsker at fastholde en månedlig 

betaling, således indtægter følger 

udlejningen. 

Brugerforeningerne udtrykker ønske om at 

fastholde den direkte booking af hallen 

hos centeret. 

Centeret er skeptisk med hensyn til 

forslaget om differentierede gebyrer. 

Ålbæk Idrætscenter finder urimeligt, at der er sportsgrene der 

favoriseres og ikke betaler baneleje i lighed med centerets 

brugerforeninger. 

For at opnå en helhedsløsning imødeser centeret ligeledes 

en ensartet pris på baneleje for indendørs skydebaner. 

Ålbæk Idrætscenter påpeger også behov for, at der laves ens 

forhold og priser på udlejning af idrætshaller til folkeskolerne 

Centeret anser forslaget om booking og betaling som en 

kommunalisering.

Opmærksomhed på opgørelses-

tidspunkter på bookingtider og 

afregningsmuligheder.

Centeret vil fastholde den direkte 

booking. 

Centeret er skeptisk i.f.t 

differentierede gebyrer.

Opmærksomhed på forslag om at 

sætte gebyr på udearealer, 

herunder offentlige fodboldbaner

INSTITUTION FORMÅL FORSLAG TIL NY GEBYRMODEL ØVRIGE BEMÆRKNINGER CKF BEMÆRKNINGER

Østervrå Idræts –

og Kulturcenter

Østervrå Idræts- og 

Kulturcenter ser særdeles 

positivt på forslaget om 

en ny gebyrordning. 

Bestyrelsen ønsker at 

anerkende KFU for 

beslutningen om at skabe 

ens økonomiske vilkår for 

foreningernes brug af 

haller i kommunen.

Bestyrelsen har følgende bemærkninger til 

forslaget:

Østervrå Idræts- og Kulturcenter kan ikke 

anbefale et lavere timegebyr uden for 

primetime. Med en normalsats på 75 kr. 

pr. time vil besparelsen for foreningerne 

være minimal og uden betydning.

Det vil således være forbundet med ekstra 

administrative opgaver at indfører 

differentierede gebyrer.

Bestyrelsen har følgende bemærkninger til forslaget:

Østervrå Idræts- og Kulturcenter er firvillig momsregisteret og 

betaler ikke moms af kommunens driftstilskud i henhold til 

SKAT’s retningslinjer. 

Bestyrelsen anmoder om, at der efter vedtagelse af forslaget 

aftales et møde med Frederikshavn Kommune for at sikre, at 

reglerne om momsfritagelse fortsat iagttages.

Centeret kan ikke anbefale 

differentierede gebyrer på 

forskellige tidspunkter. 

Opmærksomhed omkring 

kompensation i.f.t mistet timeleje 

samt og særlige momsforhold.

Opmærksomhed på aftale møde 

med bestyrelse efter evt. 

vedtagelse
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9. Maj 2018: KFU sender forslag til ny tilskudsmodel i høring

14. maj – 20.juni: Høringsperiode

31. maj: KFU invitere høringsparterne til dialogmøde

26. juni: Forslag: Ekstraordinært KFU-møde

27. Juni – 30. juli: CKF udarbejder forslag til ny tilskudsmodel

15. august: KFU behandler forslag til ny tilskudsmodel og anbefaler forslaget 
overfor Byrådet samt at den nuværende tilskudsordning varsles 
ophævet. 

12. september: Frederikshavn Byråd varsler en eksisterende tilskudsordning ophævet og 
godkender ny tilskudsordning.

1. Januar 2019: Ny tilskudsordning træder i kraft

Tidsplan version A
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Vedtægter for Brugerbestyrelsen Iscenter Nord, Frederikshavn

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Brugerbestyrelsens navn er: Brugerbestyrelsen Iscenter Nord, Frederikshavn.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederikshavn kommune. 

§ 2. Formål
Det er brugerforeningens formål:

Stk.1. at skabe et aktivt idræts- og fritidsliv i Iscenter Nord, der bygger på samarbejde på tværs af 
interesseområder og mellem nye partnere.                                                                                     
Stk. 2. at udbygge synligheden af idrætstilbud til kommunens foreninger og borgere, så disse i 
videst mulig omfang kan gøre brug af såvel eksisterende som kommende faciliteter i Iscenter Nord.                  
Stk. 3. at foretage fordelingen af det ansøgte timeforbrug i Iscenter Nord.    
Stk. 4. at der i organiseringen af brugerbestyrelsens aktiviteter sikres en optimal udnyttelse af 
faciliteterne.                                                                                                                                       

§ 3. Brugerbestyrelsen                                                             
Stk. 1. Brugerbestyrelsen Iscenter Nord består af 7 medlemmer, hvoraf 

 2 medlemmer udpeges af Kultur- og Fritidsudvalget 
 1 medlem fra S.I.F.K.
 4 medlemmer udpeges af brugerklubberne i Iscenter Nord med 1 repræsentant fra hver 

forening. 

Stk. 2. Af udvalgsrepræsentanterne udpeges formand og næstformand, som vælges for 4 år. 
Repræsentanter fra brugerklubberne vælges for 2 år.             
Stk. 3. Halinspektøren for Iscenter Nord har en rådgivende funktion i brugerbestyrelsen, dog uden 
stemmeret. 

§ 4. Økonomi
Stk. 1. Brugerbestyrelsen har ingen råderet over Iscenter Nord’s driftsbudget.                                                       
Stk. 2. Brugerbestyrelsen kan modtage midler til aktiviteter fra Frederikshavn Kommune, Iscenter 
Nord og andre. 

§ 5. Brugerbestyrelsens ledelsesform
Stk. 1. Brugerbestyrelsen ledes af de i § 3 stk. 1 nævnte syv repræsentanter.                                     
Stk. 2. Brugerbestyrelsens beslutninger skal træffes i overensstemmelse med nærværende 
vedtægter. 
Stk. 3. Brugerbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte 
underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 
Stk. 4. Enhver repræsentant i brugerbestyrelsen kan indsætte punkter på dagsordenen. 
Dagsordenen fremlægges på efterfølgende bestyrelsesmøde     
Stk. 5. Brugerbestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Brugerbestyrelsen 
er beslutningsdygtig, når mindst 4 repræsentanter er til stede. Ved stemmelighed har formanden 2 
stemmer. Ved formanden fravær tilfalder retten næstformanden.      
Stk. 6. Brugerbestyrelsens beslutninger føres til referat og godkendes på det efterfølgende møde.      
Stk. 7. Mødekalender fastlægges efter behov. 
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§ 6. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægter kan kun ændres, når mindst fire ud af de respektive syv repræsentanter 
stemmer derfor.
Stk. 2. Ændringer skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.  

§ 7. Opløsning
Stk.1. Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om brugerbestyrelsens opløsning.                                  

§ 8. Datering
Stk.1. Nærværende vedtægter er vedtaget i møde af Kultur- og Fritidsudvalget den  12.05.2005    
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Vedtægter for Brugerbestyrelsen Iscenter Nord, Frederikshavn 

 

§ 1. Navn og hjemsted 
Stk. 1. Brugerbestyrelsens navn er: Brugerbestyrelsen Iscenter Nord, Frederikshavn. 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederikshavn kommune.  

§ 2. Formål 
Det er brugerforeningens formål: 

Stk.1. at skabe et aktivt idræts- og fritidsliv i Iscenter Nord, der bygger på samarbejde på tværs af 
interesseområder og mellem nye partnere.                                                                                     
Stk. 2. at udbygge synligheden af idrætstilbud til kommunens foreninger og borgere, så disse i 
videst mulig omfang kan gøre brug af såvel eksisterende som kommende faciliteter i Iscenter Nord.                  
Stk. 3. at foretage fordelingen af det ansøgte timeforbrug i Iscenter Nord. Såfremt der i 
brugerbestyrelsen ikke kan opnås enighed om fordeling af det ansøgte timeforbrug vil det være op 
til Folkeoplysningsudvalget i Frederikshavn Kommune, at beslutte timefordelingen. 

Stk. 4. at der i organiseringen af brugerbestyrelsens aktiviteter sikres en optimal udnyttelse af 
faciliteterne.                                                                                                                                        

§ 3. Brugerbestyrelsen                                                                
Stk. 1. Brugerbestyrelsen Iscenter Nord består af: 

 2 medlemmer udpeges af Kultur- og Fritidsudvalget  

 1 medlem fra Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune 

 1 medlem af Elite Nord Frederikshavn A/S 

 Medlemmer der udpeges af brugerklubberne i Iscenter Nord med 1 repræsentant fra hver 
forening.  

Stk. 2. Af udvalgsrepræsentanterne udpeges formand og næstformand, som vælges for 4 år. 
Repræsentanter fra brugerklubberne vælges for 2 år.                
Stk. 3. Halinspektøren for Iscenter Nord har en rådgivende funktion i brugerbestyrelsen, dog uden 
stemmeret.  

§ 4. Økonomi 
Stk. 1. Brugerbestyrelsen har ingen råderet over Iscenter Nord’s driftsbudget.                                                                                     
Stk. 2.  Brugerbestyrelsen kan modtage midler til aktiviteter fra Frederikshavn Kommune, Iscenter 
Nord og andre.  

§ 5. Brugerbestyrelsens ledelsesform  
Stk. 1. Brugerbestyrelsen ledes af de i § 3 stk. 1 nævnte repræsentanter.                                     
Stk. 2. Brugerbestyrelsens beslutninger skal træffes i overensstemmelse med nærværende 
vedtægter.  
Stk. 3. Brugerbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte 
underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.  
Stk. 4. Enhver repræsentant i brugerbestyrelsen kan indsætte punkter på dagsordenen. 
Dagsordenen fremlægges på efterfølgende bestyrelsesmøde       
Stk. 5. Brugerbestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Brugerbestyrelsen 
er beslutningsdygtig, når mindst én over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved 
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stemmelighed har formanden 2 stemmer. Ved formanden fravær tilfalder retten næstformanden.   
Stk. 6. Brugerbestyrelsens beslutninger føres til referat og godkendes på det efterfølgende møde.      
Stk. 7. Mødekalender fastlægges efter behov.  

§ 6. Vedtægtsændringer 
Stk. 1. Vedtægter kan kun ændres, når mindst én over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. 
Stk. 2. Ændringer skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.   

§ 7. Opløsning 
Stk.1. Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om brugerbestyrelsens opløsning.                                   

§ 8. Datering 
Stk.1. Nærværende vedtægter er vedtaget i møde af Kultur- og Fritidsudvalget den xx.xx.xxxx  
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Høringssvar Dato: 30. maj 2018

Forslag til vedtægtsændringer for brugerbestyrelsen Iscenter Nord

Følgende Høringssvar er indgået:

1. Skøjte- og Sportsforening Nord
2. FDC-Dart Club

3. Frederikshavn Curling Club

4. FSF, Curlingklubben, Elite Nord Frederikshavn AS og FIK

5. FatBoys Motions Ishockey

1. Skøjte og Sportsforening Nord:

Det ser fint ud og vi glæder os meget til et godt samarbejde.

2. FDC-Dart Club

Vi i vores forening FDC-Dart Club, synes det er en god ændring, og ser frem til et 

bedre samarbejde her ud på Iscenter Nord

Da det tidligere er blevet styret af visse personer, og kun i deres retning uden, 

At vi i de andre foreninger har haft nogen indflydelse på det.

I forbindelse med dette vedtag, af den nye vedtægtsændring

Går jeg ud fra, at den gamle bestyrelse fratræder og der snarest efter vedtaget i 

Kultur- og Fritidsudvalget

Bliver kaldt indtil møde i brugerforeningen, og der så bliver vælges en ny bestyrel-

se.

3. Frederikshavn Curling Club:

Hermed høringssvar fra Frederikshavn Curling Club. 

Vores svar er opdelt i 2 dele først en pdf fil med de præciseringer og rettelser vi 

synes, der bør foretages og dernæst en renskrevet version, hvor rettel-

ser/ændringer/tilføjelser er skrevet ind...

Søren Klyvø fra FIK mailer et forslag med et nyt forlsag til §3, som vi i Curlingklub-

ben også kan støtte op om.

Vi glæder os til at se hvor det hele "lander"... :-)

Sagsnummer: EMN-2018-01212

DokId: 2336654

Forfatter: Bente Kiel Pedersen
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4. FSF, Curlingklubben, Elite Nord Frederikshavn AS og FIK

Hermed samlet høringssvar fra FIK, FSF, Curlingklubben og Elite Nord frederiks-

havn vedr. reviderede vedtægter for brugerbestyrelsen i Iscenter Nord.

Vi er rigtig glade for, at vi nu bliver spurgt direkte om vores input og baggrunden 

herfor. 

Det oplæg til vedtægter, som er forelagt KFU og nu sendt i høring, reflekterer ikke 

de holdninger og ønsker, som et flertal af brugerbestyrelsens medlemmer har givet 

udtryk for. 

Vi kan derfor ikke stå inde for eller godkende dette udkast til vedtægter.

Som konstruktivt oplæg i forhold til behovet for tidssvarende vedtægter, har vi ud-

arbejdet vedhæftede forslag til vedtægter. Dette forslag reflekterer det input, vi som 

store / primære brugere gav allerede i januar til formanden for bestyrelsen og for-

valtningen. Input som desværre, som vi forstår det, ikke rigtigt er kommet KFU for 

øre for nu.

Vores oplæg til vedtægter er baseret på følgende to hovedpiller:

1) Det er de foreninger, som er bundet til Iscenter Nord i kraft af deres behov for is, 

som skal sidde med i en brugerbestyrelse

2) Enhver forening med behov for is skal dog ikke automatisk have en plads i bru-

gerbestyrelsen. Hver issportsgren skal være repræsenteret, men ikke med mere 

end en forening pr. sportsgren.

Konsekvensen af blot at give adgang til alle foreninger, som tildeles tid/lokaler i 

Iscenter Nord, vil være, at brugerbestyrelsen kommer til at bestå af uforholdsmæs-

sigt mange medlemmer og det kan ligeledes give en skæv fordeling i forhold til 

time- og lokalebehov. 

Samtidig kan der spekuleres i at skabe flertal for beslutninger, ved blot at dele en 

given forening op i to og derved få to repræsentanter i en brugerbestyrelse.

Tendensen er desværre allerede, at folkeoplysningsloven udnyttes til egen vinding 

og prioritering af meget individuelle formål. Det er så at sige nemmere, at stifte sin 

egen forenng og få sin vilje på den måde, end det er at bruge demokratiet i de 

eksisterende foreninger og respektere flertallets ønsker. 

Denne tendens bør ikke også slå igennem på brugerbestyrelsesniveau, i hvert fald 

ikke umiddelbart. Vi mener således, at der bør være nogle minimumskriterier, som 

skal opfyldes for at få medbestemmelse i en brugerbestyrelse. Disse kriterier er 
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reflekteret i nærværende oplæg og de vil sikre, at nye foreninger må tænke lidt 

bredere og lidt mere helhedsorienteret, hvis de vil have indflydelse i en brugerbe-

styrelse.

Nærværende oplæg og de nævnte parametre bakkes iøvrigt op af idrætssamvirket 

og dets repræsentant i brugerbestyrelsen. Idrætssamvirket er jo primært interesse-

organisation for sine medlemsforeninger, heriblandt FIK og FSF.

Vi ser frem til KFU's reflektioner på fremsendte forslag og deltager gerne i en yder-

ligere dialog, så vi i fællesskab kan sikre, at Iscenter Nord udnyttes bedst muligt til 

gavn for samtlige brugere og med fokus på hvad der tjener Frederikshavn som 

helhed bedst. 

På vegne af FSF, Curlingclubben, Elite Nord Frederikshavn A/S og FIK (alle cc 

denne mail).

5. FatBoys Motions Ishockey

FatBoys Motions Ishockey bakker hundrede procent op, omkring dette super fine 

tiltag. Samtidig håber vi på et godt og sobert samarbejde mellem bruger forenin-

gerne.
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Vedtægter for Brugerbestyrelsen Iscenter Nord, Frederikshavn 

 

§ 1. Navn og hjemsted 
Stk. 1. Brugerbestyrelsens navn er: Brugerbestyrelsen Iscenter Nord, Frederikshavn. 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederikshavn kommune.  

§ 2. Formål 
Det er brugerforeningens formål: 

Stk.1. at skabe et aktivt idræts- og fritidsliv i Iscenter Nord, der bygger på samarbejde på tværs af 
interesseområder og mellem nye partnere.                                                                                     
Stk. 2. at udbygge synligheden af idrætstilbud til kommunens foreninger og borgere, så disse i 
videst mulig omfang kan gøre brug af såvel eksisterende som kommende faciliteter i Iscenter Nord.                  
Stk. 3. at foretage fordelingen af det ansøgte timeforbrug i Iscenter Nord. Såfremt der i 
brugerbestyrelsen ikke kan opnås enighed om fordeling af det ansøgte timeforbrug vil det være op 
til Folkeoplysningsudvalget i Frederikshavn Kommune, at beslutte timefordelingen. 

Stk. 4. at der i organiseringen af brugerbestyrelsens aktiviteter sikres en optimal udnyttelse af 
faciliteterne.                                                                                                                                        

§ 3. Brugerbestyrelsen                                                                
Stk. 1. Brugerbestyrelsen Iscenter Nord består af: 

 2 medlemmer udpeges af Kultur- og Fritidsudvalget  

 1 medlem fra Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune 

 1 medlem af Elite Nord Frederikshavn A/S 

 Medlemmer der udpeges af brugerklubberne i Iscenter Nord med 1 repræsentant fra hver 
forening.  

Stk. 2. Af udvalgsrepræsentanterne udpeges formand og næstformand, som vælges for 4 år. 
Repræsentanter fra brugerklubberne vælges for 2 år.                
Stk. 3. Halinspektøren for Iscenter Nord har en rådgivende funktion i brugerbestyrelsen, dog uden 
stemmeret.  

§ 4. Økonomi 
Stk. 1. Brugerbestyrelsen har ingen råderet over Iscenter Nord’s driftsbudget.                                                                                     
Stk. 2.  Brugerbestyrelsen kan modtage midler til aktiviteter fra Frederikshavn Kommune, Iscenter 
Nord og andre.  

§ 5. Brugerbestyrelsens ledelsesform  
Stk. 1. Brugerbestyrelsen ledes af de i § 3 stk. 1 nævnte repræsentanter.                                     
Stk. 2. Brugerbestyrelsens beslutninger skal træffes i overensstemmelse med nærværende 
vedtægter.  
Stk. 3. Brugerbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte 
underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.  
Stk. 4. Enhver repræsentant i brugerbestyrelsen kan indsætte punkter på dagsordenen. 
Dagsordenen fremlægges på efterfølgende bestyrelsesmøde       
Stk. 5. Brugerbestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Brugerbestyrelsen 
er beslutningsdygtig, når mindst én over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved 
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stemmelighed har formanden 2 stemmer. Ved formanden fravær tilfalder retten næstformanden.   
Stk. 6. Brugerbestyrelsens beslutninger føres til referat og godkendes på det efterfølgende møde.      
Stk. 7. Mødekalender fastlægges efter behov.  

§ 6. Vedtægtsændringer 
Stk. 1. Vedtægter kan kun ændres, når mindst én over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. 
Stk. 2. Ændringer skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.   

§ 7. Opløsning 
Stk.1. Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om brugerbestyrelsens opløsning.                                   

§ 8. Datering 
Stk.1. Nærværende vedtægter er vedtaget i møde af Kultur- og Fritidsudvalget den xx.xx.xxxx  
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Vedtægter for Brugerbestyrelsen Iscenter Nord, Frederikshavn

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Brugerbestyrelsens navn er: Brugerbestyrelsen Iscenter Nord, Frederikshavn.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederikshavn kommune.

§ 2. Formål
Det er brugerforeningens formål:

Stk.1. at skabe et aktivt idræts- og fritidsliv i Iscenter Nord, der bygger på samarbejde på tværs af 
interesseområder og mellem nye partnere.                                                                                     

Stk. 2. at udbygge synligheden af idrætstilbud på is til kommunens foreninger og borgere, så disse 

i videst muligt omfang kan gøre brug af såvel eksisterende som kommende faciliteter i Iscenter 
Nord.                  

Stk. 3. at foretage fordeling af lokaler og fordeling af det ansøgte timebehov i Iscenter Nord. 

Såfremt der i brugerbestyrelsen ikke kan opnås enighed om fordeling af lokaler eller om ansøgt 
timeforbrug vil det være op til Folkeoplysningsudvalget i Frederikshavn Kommune at beslutte 
fordelingen.

Stk. 4. at der i organiseringen af brugerbestyrelsens aktiviteter sikres en optimal udnyttelse af 

faciliteterne i Iscenter Nord.   

   

§ 3. Brugerbestyrelsen                                                             
Stk. 1. Brugerbestyrelsen Iscenter Nord består af:

 2 medlemmer udpeges af Kultur- og Fritidsudvalget 

 1 medlem udpeges af Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune

 1 medlem fra Elite Nord Frederikshavn A/S

 Medlemmer der udpeges af brugerklubberne i Iscenter Nord med 1 repræsentant fra hver 
forening. 

Stk. 2. Brugerbestyrelsen udpeger en formand og en næstformand, som begge vælges for 2 år. 
Medlemmer fra brugerklubberne vælges også for 2 år

Stk. 3. Af udvalgsrepræsentanterne udpeges formand og næstformand, som vælges for 2 år. 

Repræsentanter fra brugerklubberne vælges for 2 år. 

Stk. 4. Halinspektøren for Iscenter Nord har en rådgivende funktion i brugerbestyrelsen, dog uden 

stemmeret. 

§ 4. Økonomi
Stk. 1. Brugerbestyrelsen har ingen råderet over Iscenter Nord’s driftsbudget. 

Stk. 2. Brugerbestyrelsen kan modtage midler til aktiviteter fra Frederikshavn Kommune, Iscenter 
Nord og andre. 
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§ 5. Brugerbestyrelsens ledelsesform
Stk. 1. Brugerbestyrelsen ledes af de i § 3 stk. 1 nævnte medlemmer.

Stk. 2. Brugerbestyrelsens beslutninger skal træffes i overensstemmelse med nærværende 
vedtægter.

Stk. 3. Brugerbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte 

underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4. Ethvert brugerbestyrelsemedlem kan indsætte punkter på dagsordenen. Dagsordenen 

fremlægges på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 5. Brugerbestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.              
Brugerbestyrelsen er beslutningsdygtig, når over 50% af brugerbestyrelsens medlemmer er til 
stede. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer.                                                                    

Ved formandens fravær tilfalder retten næstformanden.

Stk. 6. Brugerbestyrelsens beslutninger føres til referat, som godkendes på det efterfølgende 
møde.

Stk. 7. Mødedatoer og -tidspunkter fastlægges efter behov. 

§ 6. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægter kan kun ændres, når over 50% af brugerbestyrelsens medlemmer stemmer 
herfor.

Stk. 2. Ændringer skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.  

§ 7. Opløsning
Stk.1. Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om brugerbestyrelsens opløsning.     

                             

§ 8. Datering
Stk.1. Nærværende vedtægter er vedtaget i møde af Kultur- og Fritidsudvalget den  xx.xx.xxxx     
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Vedtægter for Brugerbestyrelsen Iscenter Nord, Frederikshavn

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Brugerbestyrelsens navn er: Brugerbestyrelsen Iscenter Nord, Frederikshavn.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederikshavn kommune.

§ 2. Formål

Det er brugerforeningens formål:

Stk.1. at skabe et aktivt idræts- og fritidsliv i Iscenter Nord, der bygger på samarbejde på tværs af 

interesseområder og mellem nye partnere.                                                                                     

Stk. 2. at udbygge synligheden af idrætstilbud på is til kommunens foreninger og borgere, så disse 
i videst mulig omfang kan gøre brug af såvel eksisterende som kommende faciliteter i Iscenter 

Nord.                  

Stk. 3. at foretage fordelingen af det ansøgte timebehov i Iscenter Nord.

Stk. 4. at der i organiseringen af brugerbestyrelsens aktiviteter sikres en optimal udnyttelse af 

faciliteterne.    

   

§ 3. Brugerbestyrelsen

Stk. 1. Brugerbestyrelsen Iscenter Nord består af:

 2 medlemmer udpeges af Kultur- og Fritidsudvalget 

 1 medlem udpeges af Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune

 1 medlem fra Elite Nord Frederikshavn A/S

 1 medlem for hver issportsgren med foreningsaktiviteter i Iscenter Nord. Medlemmet 
vælges af den aktive forening inden for sportsgrenen.

Stk. 2. Ved flere aktive foreninger inden for samme issportsgren vælges medlemmet til 

brugerbestyrelsen af den forening, som opfylder flest mulige af følgende kriterier:

a) er registreret og godkendt af sportens hovedforbund

b) repræsenterer Frederikshavn Kommune ved officielle 
konkurrencer/stævner/turneringer m.v. 

c) har både ungdoms- og senioraktiviteter

Opfylder flere foreninger inden for samme issportsgren alle kriterierne for deltagelse i 
brugerbestyrelsen, er det disse foreningers fælles ansvar at vælge et medlem til 
brugerbestyrelsen.
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Stk. 3. Blandt de to medlemmer udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget vælges formand og 

næstformand. Begge vælges for 4 år. Medlemmer fra brugerklubberne vælges for 2 år. 

Stk. 4. Halinspektøren for Iscenter Nord har en rådgivende funktion i brugerbestyrelsen, dog uden 
stemmeret. 

§ 4. Økonomi

Stk. 1. Brugerbestyrelsen har ingen råderet over Iscenter Nord’s driftsbudget. 

Stk. 2. Brugerbestyrelsen kan modtage midler til aktiviteter fra Frederikshavn Kommune, Iscenter 

Nord og andre. 

§ 5. Brugerbestyrelsens ledelsesform

Stk. 1. Brugerbestyrelsen ledes af de i § 3 stk. 1 nævnte medlemmer.

Stk. 2. Brugerbestyrelsens beslutninger skal træffes i overensstemmelse med nærværende 
vedtægter.

Stk. 3. Brugerbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte 
underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4. Ethvert medlem i brugerbestyrelsen kan indsætte punkter på dagsordenen. Dagsordenen 

fremlægges på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 5. Brugerbestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Brugerbestyrelsen 
er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed har formanden 2 

stemmer. Ved formandens fravær tilfalder retten næstformanden.

Stk. 6. Brugerbestyrelsens beslutninger føres til referat og godkendes på det efterfølgende møde.

Stk. 7. Mødekalender fastlægges efter behov. 

§ 6. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægter kan kun ændres, når mindst 51% af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Ændringer skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.  

§ 7. Opløsning

Stk.1. Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om brugerbestyrelsens opløsning.     

                             

§ 8. Datering
Stk.1. Nærværende vedtægter er vedtaget i møde af Kultur- og Fritidsudvalget den  xx.xx.xxxx     
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Fra: hosting@netmester.dk

Sendt: 23. april 2018 16:36

Til: Tilskud

Emne: The Form 'CKF - Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler - ansøgningsskema' was 

submitted

Vedhæftede filer: budget_dkd_2018.rtf

Højreklik 
her for at 
hente 
billeder. 
For at 
beskytte 
dine 
personlige 
oplysnin

Umbraco Forms

This is an example email template from Umbraco Forms Razor 

based email templates. You can build forms using any HTML 

markup you wish. 

Højreklik her for at hente billeder. For at beskytte dine personlige oplysninger har Outlook forhindret automatisk hentning af dette billede fra internettet.
CodeGarden16 Attendees

Form Results

SE/CVR-nr:

38399748

Ansøger:

Danmark Dejligst Frederikshavn

Kontaktpersoen

Rikke Nielsen

Kontaktpersonenes e-mailadresse

smukkerose@hotmail.com
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Kontaktpersonens telefonnummer

30114675

Hvilket beløb søger I om?

30.000 kr

Beskriv aktiviteten/projektet

Ansøgning om tilskud fra Kulturpuljen til arrangementet “DANMARK 

DEJLIGST” Frederikshavn Lørdag 4. august 2018 i Plantagen 

Frederikshavn 30.000kr. til dækning af toiletudgifter og 

strøm/elektrikker Med henblik på at styrke og udbygge 

sammenholdet yderligere i Danmarks bedste by Frederikshavn 

samt de mange små landsbyer i omegnen, tillader jeg mig hermed 

at ansøge om midler fra Fritid og kulturudvalgets frie midler til 

arrangementet “DANMARK DEJLIGST”. Arrangementet afholdes i 

Plantagen lørdag d.4.august fra kl 13-22. Grunden til at jeg vælger, 

at søge er, at jeg mener, der er behov for at der kommer liv i 

Plantagen igen, jeg husker tilbage fra dengang jeg var barn og tog 

med mine forældre til Park underholdning. Jeg har forsøgt at skabe 

liv i Plantagen i år 2015-2016 og dette var en stor succes med over 

3000 besøgende pr.gang, men sidste år valgte jeg at flytte det til 

Knivholt for at nedbringe udgifterne, men stemningen var ikke den 

samme selvom dagen også var super god der, men det er dog som 

om at musikken og stemningen er bedst i Plantagen, og derfor har 

jeg taget beslutningen om at flytte det tilbage. Kulturprojektet her 

rammer alle befolkningslag og aldersgrupper, og støtter samtidig op 

om sammenholdet i vores lille landsby og byerne omkring. Alle 

foreninger får tilbudt at blive en del af projektet. Et projekt som 

dette vil være med til at styrke foreningslivet ikke bare for den 

enkelte, men også på tværs af foreningerne. Her skabes nye 

relationer, som er med til at styrke de frivilliges arbejde samt 

tiltrække flere frivillige. Foreningerne er en vigtig brik i kulturlivet i 

det små byer, så jeg anser det som vigtigt at støtte op om dem. 

Beskrivelse af arrangementet: DANMARK DEJLIGST skal være en 

hyggelig dag for børn, unge, ældre, venner, familie og naboer. 

Målet med arrangementet er at ramme alle målgrupper via en bred 

vifte af underholdning. Der skal være god musik for alle 

aldersgrupper, underholdning for børnene, salg af mad og 
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drikkevarer samt masser af hygge. Koncerten er GRATIS og en 

offentlig fest, der reklameres i forskellige medier, bl.a. de lokale 

medier samt via Facebook. Der vil blive stillet madtelt op med salg 

af mad og drikkevarer. Omsætningen fra denne bod går til betaling 

af de faste udgifter som strøm, vand, lydanlæg, bands, 

reklameudgifter osv. Foreninger i Frederikshavn og omegn inviteres 

til at bidrage til arrangementet ved at stille en bod op med salg, 

underholdning eller andet. Det den enkelte forening omsætter, går 

ubeskåret til foreningen. Det er foreningens eget ansvar at 

medbringe telt til egen bod samt personale til denne. Der kan læses 

mere om DANMARK DEJLIGST her: http://www.danmark-

dejligst.dk/ Forslag til program for dagen: 13.00 Pladsen åbner –

velkomst 13.15 Anne Møller (børneunderholdning) 14.15 Flow 

Party Band 15.00 Lars Samuelsen 15.45 Moses Andreas -

Ungdommen 17.00 Boilers 18.00 Zididada 20.00 Rasmus Nøhr 

21.30 Afslutning på en hyggelig dag 22.00 Pladsen lukker 

Administration/arbejdsgruppe: Danmark Dejligst er en festival som 

sanger Rasmus Nøhr står bag. Den lokale arbejdsgruppe i 

Frederikshavn under Danmark Dejligst administreres af Rikke 

Nielsen, som formand samt en arbejdsgruppe bestående af 4 

medlemmer. Arbejdsgruppen består af: Karina Raun Dennis 

Johansen Mie Lykke Aaen Dan Christensen Til sådan et stort 

frivilligt heldagsarrangement er vi nødt til at stille toiletter til 

rådighed. Da Plantagen desværre ikke har de store faciliteter og 

muligheder mht toiletter og strøm forhold, skal vi derfor ud og leje 

festival toiletter og det er en stor økonomisk belastning for et ellers 

helt igennem frivilligt arrangement. Derfor håber jeg, at Fritids- og 

Kulturudvalget vil se positivt på ansøgningen og derved være med 

til at opbygge et fantastisk kulturelt arrangement i Danmarks bedste 

by Frederikshavn Jeg ser frem til at høre fra jer, har I brug for 

yderligere informationer osv., er I meget velkommen til at kontakte 

mig via nedenstående. Rikke Nielsen Damvej 8 st.tv. 

smukkerose@hotmail.com 30114675 

Hvad er formålet med aktiviteten/projektet

Beskrevet i ovenstående.

Måltruppe:
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Målgruppen er unge som gamle fra alle samfundslag i kommunen, 

samt folk fra oplandet.

Hvad skal et evt. overskud bruges til?

De foreninger der deltager aktivt i Dkd Frederikshavn får en del af 

overskuddet afhængig af hvor mange hjælpere de stiller med og 

hvor mange madbilletter de sælger. Såfremt vi kommer ud med en 

stort overskud, er det vores plan at 25% af overskuddet skal 

overføres til 2019, hvor vi vil gøre det til en fast tradition at afholde 

Musik i Plantagen, som vi efterfølgende vil "døbe" dagen til fast den 

1. lørdag i august.

Eventuelle samarbejdspartnere

Div Foreninger i Frederikshavn Kommune

Forventet antal besøgende:

3-4000 personer

Vedhæft budget

/media/forms/upload/form_9b41f68c-f7c8-4ab1-9abf-

cf4ab87916c5/e11ce9a0-d361-4ccd-ae37-

1680864d6582/budget_dkd_2018.rtf

Ja, vi indesender regnskab til Kultur- og Fritidsudvalgt, når 

aktiviteten/projektet er gennemført

Ja, vi indsender regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget, når 

aktiviteten/projektet er gennemført

Need more help?

Find our documentation here



Budget for Danmark Dejligst Frederikshavn lørdag d. 4/8-2018

Udgifter:

Toiletter - festival toiletter incl.tømning 25.000 kr

Strøme/elektriker   5.000 kr

Vagter   5.000 kr

Zididda 30.000 kr

Div.lokale bands 15.000 kr

Moses Andreas band- for unge mennesker 20.000 kr

TrylleThomas -lokal kunstner for børn/unge   8.000 kr

Div. udgifter samaritter/skilte/plakater mm 10.000 kr

________________

Totalt           118.000 kr

Indtægter: 

Solgte boder - mad vogne lokale firmaer 10.500 kr

Lokale sponsorarter 14.500 kr.

KFU's frie midler 30.000 kr.

Spar Nord fonden -Zididada 20.000 kr

Nordea Fonden - Trylle Thomas   8.000 kr

Roblon Fonden - Lokale kunstner 15.000 kr.

Sparekassen Vendsyssel - MosesAndreas 10.000 kr

Den obelske familie fond - MosesAndreas 10.000 kr



_________________

Total indtægter           118.000 kr
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Til 
 
Kultur- og Fritidsudvalget. 
 
Frederikshavn Kommune 
 
Ansøgning om finansiering eller tilskud til borde-bænkesæt ved Guldmajssøen. 
 
Guldmajssøens venner søger hermed om hjælp til at gøre Guldmajssøen til et kombineret undervisnings- og 
læringsted, rekreativt område og led i udvikling af turisme for naturinteresserede. 
 
Vi ser Guldmajssøen forbundet med Grenensporet og dermed Trækfugestationen i det Grå Fyr, samt en evt. 
KulturNatursti, som skitseret i ”Potentialeplan for udvikling af Skagen som international turistby”. 
 
Vi vil gerne sætte et kombineret madpakke- og undervisningshus op ved søen, vi vil gerne sætte borde og 
bænke op samme sted. Endelig vil vi gerne være med til at sikre toiletfaciliteter i området. 
 
Vi har søgt Friluftsrådet om finansiering af madpakkehuset, der er en omvendt robåd, som det f.eks. ses på 
Kystmuseet, Skagen afdelingen. Konkret søger vi jf. tilbud jer om finansiering til borde/bænkesæt (se 
venligst vedhæftet tilbud 1 med farvefoto). 
 
7 stk. borde/bænkesæt af 7.343,75 kr. inkl. moms = 51.406,25 kr. 
 
Vi skal gøre opmærksom på, at Foreningen har fået støtte fra Lions Club i Skagen 7.000 kr. 
 
som er øremærket til samme. 
 
Foreningen søger beløbet = 44.406,25 kr. 
 
De to vedhæftet farve foto er taget af journalist Anneke Lyngholm fra Nordjyske Medier. 
 
Ligesom sidste år bliver Guldmajssøen og området med forbindelse til Grenensporet omtalt i - Skagen 
Guiden – Sommer nu 2018, som publiceres i 45.000 eksemplarer. 
 
Vi vil naturligvis på forskellig vis gøre opmærksom på, hvem vore sponsorer er samt omtale deres virke. 
 
På vegne af Foreningen Guldmajssøens venner, Skagen Nordby 
 
Med venlig hilsen 
 
Michael Jørgensen 
 
Formand 
 
Mail:traeogskov@gmail.com 
 
CVR-nummer: 37888877 
 
kontonummer:90151460003365 



Tilbud - Bænke sæt med massivt vedligeholdelsesfri genbrugsplast fra Park-udstyr.dk 
 
KL 
 
Kim Lykke <kl@park-udstyr.dk> 
 
Besvar 
 
to 05-04, 13:18 
 
Dig 
 
Som aftalt sender jeg hermed tilbud samt vedhæftet PDF filer. 
 
Tilbud: 1 Firenzebænke sæt med ryglæn L:180 x B: 200 cm. vægt 171 kg. varmgalvaniseret stel 30 X 50 mm. 
tykkelse 2 mm.to gavle samtmidterbæringsom gør det ekstra robust, med massivt sort eller brun massivt 
vedligeholdelsesfri genbrugsplast. tilbudspris pr. stk. kr. 5.875,00 ekskl. moms. ( kr. 7.343,75 inkl. moms. ) 3 
stk. planker på hver sæde, 2 stk. i ryggen samt 6 stk. i bordpladen, massive genbrugsplast planker med den 
flotte træstruktur er den bedste kvalitet på tykkelse 4 cm. bredde 12 cm. den rigtige størrelse planke for 
den bedste siddekomfort. ud over det har vores bænke sæt afrundet hjørner for at forhindre skader/ rifter 
når man sætter sig. 
 
Frit leveret. 
 
Delvist samlet,ingen løse planker, sæder, ryg og bordplade leveres samlet. 
 
Jeg er gerne til tjeneste med yderligere information, råd og vejledning. 
 
Med venlig hilsen / Yours sincerely 
 
Kim Lykke 
 
Lager & distribution 
 
Greve Main 38 
 
DK-2670 Greve 
 
Tlf: +45 31 96 95 51 Mobil: +45 52 306 308 kl@park-udstyr.dk www.park-udstyr.dk www.udemøbler.dk 
 
CVR (VAT) DK-34709041 
 
Bank: Sydbank 6748 1106440 
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Udbetaling fra Kultur- og fritidsudvalget 2018 - Frie midlere - puljeansøgninger         

     Budget  620.800 

         

    Ansøgning   Bevillinger   

Skagen Kirkegård og Menighedsråd - gravstedspladser Skagen 2017  forventet beløb  6.500    

Den Vestdanske Filmpulje 2017-1.kr. pr. indbygger    60.327    

Skagen Kirkegård og Menighedsråd - gravstedspladser 2017 vinterdækning    2.500    

Park og vej - vedligehold Jernalderkældre, 1. halvår    6.500    

Park og vej - vedligehold Jernalderkældre, 2. halvår    6.500    

Værtskabet ApS - billetter og picnickurv til Veredensballetten    9.203    

Kulturhuset Værestedet Lyngså   50.000  45.000    

Lokalhistoriske foreninger             

Eling Sogns lokalhistoriske forening - driftstilskud   6.000  6.000    

Lokalhistorisk Forening for Lyngså og omegn  5.000  5.000    

Østervrå lokalhistoriske forening  6.000  6.000    

Lokalhistoriske forening for Råbjerg sogn  15.000  15.000    

Den lokalhistoriske forening for Voerså sogn  6.000  6.000    

Egnsarkivet for Aasted sogn  5.000  5.000    

Skærum Sogneforening  10.000  15.000    

Gærum Lokalhistoriske Forening  5.000  5.000    

Ikke udbetalt 2017             

FUF - afholdelse af forenings- og fritidskonferance  40.000  20.000  undersk.garanti 

HFS-Heavy Havneby - Metalfestival 3/3-18  20.000  20.000  Underskudsgaranti 

Møde 8-3-18             

Frederikshavn Teaterforening - Sigurds Damarkshistorie  20.000  10.000    

Hangarens Venner, Åbning af udstilling  13.000  5.000    

Chibal Film. TV-dokumentar og undervisningsprojekt. Du danske sprog  30.000  0  Afslag 

Palm Beach Party, Festival  25.000  15.000    

Foreningen til fremme af symfoniorkestermusikken i Nordjylland. Projekt Beethoven 5.000  0  Afslag 

Sognefogedgården. Nye Pandeplader på vognskuret  18.178  10.000    

Sæby Jazzfestival. Festivalen 2018  30.000  20.000    

Nellemanns Haves Venner. Forårsfesten 2018  7.700  5.000    

Stützpunkt Nord. Militærhistorisk dag  10.000  5.000    

Frederikshavn Skøjteforening. Summercamp 2018  22.000  0  Arrangement aflyst 

Frederikshavn-Sæby Autosport. Arrangement for unge medlemmer  18.000  5.000    



Musikkorps Sæby. Koncerter i forbindelse med foreningsarrangementer  15.000  15.000    

Frederikshavn Museumsforening. Sensommerglæder på Bangsbo  15.000  5.000    

Romitea. Robin Hood 2018,  15.000  10.000    

Onsdagsskolen. ONSITE: Engaging Spaces  10.000  0  Afslag 

Vendsyssel Festival. Festival 2018 og åbningskoncert i Sæby  32.000  22.000    

         

         

         

         

     366.530    

         

Budget 2018 620.800       

    netto  337.208    

         

Rest     I alt 283.592     

 

 

 

Udbetaling fra Kultur- og fritidsudvalget 2017 - Frie midlere - puljeansøgninger      

         Budget  409.341 kr. 

             

            Ansøgning   Netto Bevillinger   Afslag 

Skagen Kirkegård og Menighedsråd - gravstedspladser Skagen 2017 forventet beløb  4.031 6.500     

Den Vestdanske Filmpulje 2017-1.kr. pr. indbygger    60.327 60.327     

Skagen Kirkegård og Menighedsråd - gravstedspladser 2017 vinterdækning forventet beløb  2.066 6.086     

Park og vej - vedligehold Jernalderkældre   forventet beløb  13.000 13.000     

Værtskabet ApS - billetter og picnickurv til Veredensballetten forventet beløb  0 9.203     

Lokalhistoriske foreninger                     

Eling Sogns lokalhistoriske forening - driftstilskud   6.000  5.520 6.000     

Lokalhistorisk Forening for Lyngså og omegn  5.000  4.600 5.000     

Østervrå lokalhistoriske forening    6.000  5.520 6.000     

Lokalhistoriske forening for Råbjerg sogn   15.000  13.800 15.000     

Den lokalhistoriske forening for Voerså sogn  6.000  5.520 6.000     



Egnsarkivet for Aasted sogn    5.000  4.600 5.000     

Skærum Sogneforening    10.000  13.800 15.000     

Gærum Lokalhistoriske Forening   5.000  4.600 5.000     

Kulturhuset Værestedet Lyngså         50.000  46.000 50.000     

Ikke udbetalt 2016                       

FUF - afholdelse af forenings- og fritidskonferance  40.000   20.000  undersk.garanti 

Palm Beach Festival - afvikling af festival   25.000  18.400 20.000  Underskudsgaranti 

Møde 8. marts 2017                       

Nellemanns Haves Venner - Forårsfest   9.150  4.600 5.000     

Romitea, Robin Hood dagene på Knivholt   29.300  9.200 10.000     

Vendsyssel Festival 2017    25.000  13.800 15.000     

Frederikshavn Skøjteforening, Summercamp 2017  22.000  9.200 10.000     

Sæby Jazzfestival 2017    30.000  23.000 25.000     

Kræftens Bekæmpelse, Stafet for Livet   12.000      Afslag 

L.I.V Skagen, Produktion af Kortfilm   15.000      Afslag 

Møde 14. juni 2017                       

Sæby Musikkorps - Afholdelse af 3 koncerter  15.000  13.800 15.000     

Frederikshavn Teaterforening - Den glade enke  15.000      Afslag 

Kappelborg - Skagen i en Campingvogn   40.000      Afslag 

Kappelborg - Aquasonic    15.000      Afslag 

Onsdagsskolen - Sommerskole i Skagen   38.000  4.600 5.000     

Møde 7. september 2017                     

Nordjyske Strygere, 2 koncerter november 2017  20.000  9.200 10.000  Underskudsgaranti 

Nordic MTB, afholdelse af Nordic MTB Race 23/9-17 32.000      

Trukket 
tilbage 

Jens-Christian Wandt, Julekoncert i Skagen Kirke  25.000  18.400 20.000  Underskudsgaranti 

Oliver Krogsgaard, filmproduktion   15.000      Afslag 

Møde 6. december 2017                     

HFS-Heavy Havneby - Metalfestival 3/3-18   20.000   20.000  Underskudsgaranti 

Jesper Asmussen, bog om Hærvejen   1.813      Afslag 

Simons Raaling, etablering af smedje   20.000  18.400 20.000     

Sophie Paaske, Kortfilmen "En skæv eftermiddag"  10.000      Afslag 

Kunstpartiet, Projekt "Komandopost"   10.000      Afslag 

Kunstpartiet, Projekt "Politi-k skolen"   20.000      Afslag 

Klitgården Refugium, afholdelse af symposium  100.000      Afslag 

Dansk Folkehjælp, Børns Fritidsaktiviteter   50.000  25.760 28.000     

               



               

               

               

               

                351.744 431.116       

             
Budget 2017  409.341          

       netto   351.744    

             
Rest             I alt   57.597    

             
 

 

 

 

 

            

Udbetaling fra Kultur- og fritidsudvalget 2016 - Frie midlere - puljeansøgninger    

        Budget  406.070 kr.  

            
 

            Ansøgning   Bevillinger   Afslag 
 

Skagen Kirkegård og Menighedsråd - gravstedspladser Skagen 2015 Udbetalt 2015  6.500   * 
 

Den Vestdanske Filmpulje 2016- forv. 60.250 - 1.kr. pr. indbygger   60.250   *  

Skagen Kirkegård og Menighedsråd - gravstedspladser 2016 vinterdækning   6.086   *  

Park og vej - vedligehold Jernalderkældre     13.000   *  

Pixelart        50.000      

Værtskabet ApS - billetter og picnickurv til Veredensballetten   9.203      

Lokalhistoriske foreninger                    

Eling Sogns lokalhistoriske forening - driftstilskud   6.000  6.000   *  

Lokalhistorisk Forening for Lyngså og omegn  5.000  5.000   *  

Østervrå lokalhistoriske forening    6.000  6.000   *  



Lokalhistoriske forening for Råbjerg sogn   15.000  15.000   *  

Den lokalhistoriske forening for Voerså sogn  6.000  6.000   *  

Egnsarkivet for Aasted sogn    5.000  5.000   *  

Skærum Sogneforening    10.000  10.000   *  

Gærum Lokalhistoriske Forening   5.000  5.000   *  

Kulturhuset Værestedet 
Lyngså        Udbetalt 2015 35.000  30.000   * 

 

 02. marts 2016                      

Nordjysk Convention - squaredance event i 2017  15.000  15.000  

undersk.garanti, bruges 
ikke 

 

Musikkorps Sæby - sommerkoncerter   12.000  8.000      

Borger- og Kulturhuset retfærdigheden - opsætning af udstilling 10.000     afslag  

Nellemanns Have - forårsfest 2016   10.000  2.111  undersk.garanti  

Frederikshavn Skøjteforening - mandskabstimer til FSF sommer camp 2016 22.000  10.000  undersk.garanti  

24 timer ved havet - motionsløb    10.000  10.000  

undersk.garanti, bruges 
ikke 

 

MTB Frederikshavn og NBC Frederikshavn - rødspætteløb 25.000  10.000  

undersk.garanti, bruges 
ikke 

 

Møde den 8. juni 2016                    

Sæby Musikkorps - afholdelse af 15. internationale musikfest 15.000  10.000      

Vendsyssel Festival - afholdelse af årets festival  20.000  10.000      

Frederikshavn Svømmeklub - Ocean Rescue Camp  20.000  15.000      

Frederikshavn Museumsforening - sensommerglæder på Bangsbo 7.000  5.000      

FUF - afholdelse af forenings- og fritidskonferance  40.000  20.000  undersk.garanti  

Politihundeforeningen PH vendelbo, afholdelse af DM på toppen 16.800  8.000      

Rasmus Nøhr - havefestival Danmark Dejligst i plantagen 25.000     afslag  

Rasmus Nøhr - havefestival Danmark Dejligst afholdelse Aalbæk Idrætscenter 25.000     afslag  

Foreninger og borgere i Aalbæk - reetablering af skolemarken i tilfælde af regn 50.000     afslag  

Foreningen Stützpunkt, annoncering og plakater ifbm. militærhistorisk dag 10.000  5.000      

Amatørgruppen "de usandsynlige" afvikling af lokalhistorisk spil i Skagen 20.000     afslag  

Jonas Villadsen, cinematisk dokumentarfilm  10.000  5.000      

 Møde den 1. september 2016                   

Foreningen Kulturmarkt - støtte til shows og teater  20.000     afslag  

Chilbal Film - optagelse til TV-program stenrev og havets oaser 50.000     afslag  

Frederikshavn Kajakklub - underskudsgaranti uspecificeret beløb til foredrag      afslag  

Nordic MTB race tilskud til afholdelse af mountainbikeløb 19.000  10.000      

Møde den 7. december 2016                    

Frederikshavn Skøjteforening - leje af isbane national elite træningssamling 7-8/1-17 4.692  4.692      



Frederikshavn Kunstmuseum - belysning af Jens Galschiøts Totemmaske 23.413  23.413      

Kappelborgs Venner - brugt Steinway flygel   100.000  40.000      

Palm Beach Festival - afvikling af festival   25.000  20.000  Underskudsgaranti  

               

               

               

               

                464.255       
 

            
 

Budget 2016  406.070         
 

      netto   329.777    
 

            
 

Rest           I alt   76.293    
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Høring til Frederikshavn kommune over kørselskontorer i 
landdistrikter 

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning fra Flex-
Nord   CVR nr.: 32218547 om tilladelse til at drive kørselskontor i et 
landdistrikt

Der er ansøgt om tilladelse til at drive kørselskontor med base i Sæby 
og kørsel i postnumrene 9300, 9320, 9330, 9340, 9352, 9740 og 
9750 (Se vedhæftede dokument fremsendt med ansøgning til styrel-
sen).

En tilladelse til at drive kørselskontor i et landdistrikt indebærer, at 
virksomheden kan sælge taxikørsel, der har sin begyndelse eller af-
slutning i det område, som tilladelsen vedrører, jf. taxibekendtgørel-
sen1 § 11.

Til brug for vurderingen af om ansøgningen kan imødekommes, skal 
Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen anmode Frederikshavn kommune om 
oplysninger om kørselstilbud i kommunen, jf. taxiloven2 § 6, stk. 3. 
Oplysningerne skal omfatte, men er ikke begrænset til:

 Kørselstilbud, der stilles til rådighed i kommunen
 Kørselstilbud, der stilles til rådighed i det pågældende område, 

ansøgningen vedrører
 Mulighed for flextur i kommunen
 Kommunens mobilitetspolitik
 Målsætning for taxibetjeningen af kommunen

De efterspurgte oplysninger har til formål at afdække eventuelle kon-
kurrencevridende effekter, ved at ansøgningen imødekommes.

1 Bekendtgørelse om taxikørsel, nr. 1627 af 22. december 2017

2 Taxiloven, lov nr. 1538 af 19. december 2107
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Styrelsen anmoder desuden om, at kommunen tager konkret stil-
ling til, hvorvidt den kan anbefale, at der gives en tilladelse til 
at drive kørselskontor for det ansøgte område.

Styrelsen skal bede om bekræftelse på modtagelse, samt oplysning 
om, hvornår henvendelsen forventes besvaret.

Styrelsen har d.d. fremsendt tilsvarende høringsbrev til Brønderslev 
kommune.

Med venlig hilsen

Åse Bilén Brüggemann
Fuldmægtig
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