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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 
Sags ID: MOD-2021-00269

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at dagsordenen godkendes. 

Beslutninger:
Godkendt.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

.
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2 (Åben) Kultur- og Fritidsudvalgets sammensætning 2022-2025
Sags ID: EMN-2021-05523

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Ved Frederikshavn Byråds konstituerende møde den 1. december 2021 blev det 

besluttet, at Kultur- og fritidsudvalget pr. 1. januar 2022 består af følgende medlemmer:

Peter Laigaard (C)

Kurt Kirkedal Jensen (A)

Anders Christiansen (A)

June Menne (A)

Tina Nymann (A)

Kasper Bagnkop (A)

Asger Mortensen (V)

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sammensætningen tages til efterretning.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

.
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3 (Åben) Valg af formand
Sags ID: EMN-2021-05523

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Udvalget vælger selv formand, jf. kommunal styrelseslov § 22 stk. 1.

Udvalget konstituerer sig med valg af formand. Valget sker som flertalsvalg. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget vælger formand.

Beslutninger:
Peter Laigaard (A) valgt som formand.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A).

Bilag

.
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4 (Åben) Valg af næstformand
Sags ID: EMN-2021-05523

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Udvalget vælger selv næstformand. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget vælger næstformand.

Beslutninger:
Kurt Kirkedal (A) valgt som næstformand.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A).

Bilag

.
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5 (Åben) Fastsættelse af mødeplan for Kultur- og fritidsudvalget 2022
Sags ID: EMN-2021-05523

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Byrådet fastlagde på møde den 1. december 2021, plan for afvikling af byrådets møder i 

2022. Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri. 

Mødeplanen er udarbejdet, så der sikres et naturligt flow af sagerne fra de stående 

udvalg m.fl. til Økonomiudvalg og byråd.

Forslag til mødedatoer i 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget:

 Torsdag den 13. januar

 Torsdag den 03. februar

Torsdag den 10. marts

 Torsdag den 07. april

 Torsdag den 05. maj

 Torsdag den 09. juni

 Torsdag den 11. august

 Torsdag den 08. september

 Torsdag den 06. oktober

 Torsdag den 10. november

 Torsdag den 08. december

Møderne afholdes fra kl. 15.00 – 18.00.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget godkender mødeplanen. 

Beslutninger:
Mødeplanen godkendt.
Der blev fremsat et ændringsforslag om, at møderne starter kl. 15.30, hvilket blev 
godkendt.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag
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6 (Åben) Forretningsorden for de stående udvalg
Sags ID: EMN-2021-05523

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
De stående udvalg i Frederikshavn Kommune har ikke egen forretningsorden, og tager 

derfor udgangspunkt i Frederikshavn Byråds Forretningsorden, der vedlægges. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til efterretning 

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

1. Forretningsorden Byrådet 260510 (DokumentID: 6513844 - EMN-2021-05523)
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7 (Åben) Introduktion for Kultur- og fritidsudvalg
Sags ID: EMN-2021-05523

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
På baggrund af en kort administrativ præsentation af Kultur- og Fritidsudvalgets 

kompetenceområde drøfter udvalget, hvordan det gerne vil introduceres til området.

Forslag til introduktion:

 Korte faglige oplæg - udvalget får et fagligt oplæg i tilknytning til behandling af 

konkrete sager med det formål at beskrive lovgivning, praksis og økonomi, så 

udvalget kan se sagen ind i en bredere faglige sammenhæng.

 Besøgsrunde - udvalget tager på rundtur og besøger forskellige institutioner. 

 Udvalget besøger de forskellige institutioner og tilbud i løbet af første halve år i 

forbindelse med ordinære udvalgsmøder. Besøgene kan tilrettelægges ud fra 

geografi: Skagen, Ålbæk, Frederikshavn, Sæby, Østervrå og Dybvad og 

aktualitet i forhold til konkrete sager.

 Træffetid: udvalget inviteret ind – der lægges et antal konkrete tidspunkter i 

kalenderen

 Temadrøftelser på udvalgte områder. Udvalget kan efter behov pege emner ud, 

hvor der ønskes en drøftelse med henblik på at afklare handlemuligheder.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at introduktionen drøftes, herunder evt. ønsker til 

supplerende intro.

Beslutninger:
Introduktionen drøftet.

Udvalget beder administrationen komme med model for en besøgsrunde til forskellige 
institutioner og foreninger samt forberede en temadag den 28. februar 2022

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

.
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8 (Åben) Valg af 1 medlem til brugerbestyrelsen Iscenter Nord
Sags ID: EMN-2021-05412

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
I henhold til de godkendte vedtægters § 3. stk.1 og 2, skal Kultur- og Fritidsudvalget 

udpege ét medlem til brugerbestyrelsen for en 4 årig periode.

Brugerbestyrelsen Iscenter Nord består af:

• 1 medlem udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget

• 1 medlem fra Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune

• 1 medlem fra Elite Nord Frederikshavn A/S

• 3 medlemmer, som udgøres af 1 repræsentant fra hver af de største klubber inden for 

hver is sportsgren (Ishockey, Curling og Skøjtning)

• 1 medlem valgt af og blandt øvrige brugerklubber

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget udpeger 1

medlem til brugerbestyrelsen Iscenter Nord for perioden 2022-2025.

Beslutninger:
Tina Nymann (A) valgt.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

1. Vedtægter for brugerbestyrelsen Iscenter Nord gældende pr. 1. august 2018 (2) (DokumentID: 6524122 -

EMN-2021-05412)
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9 (Åben) Valg af 1 medlem til Frederikshavn Teaterforenings 
bestyrelse
Sags ID: EMN-2021-05534

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget bedes afklare om udvalget fortsat ønsker at udpege et 

medlem til Frederikshavn Teaterforenings bestyrelse for den gældende valgperiode.

I henhold til vedtægterne for Frederikshavn Teaterforening § 6. stk. 3. så skal 1. 

bestyrelsesmedlem udpeges af Frederikshavn Kommunes Kultur- og fritidsudvalg. 

I forbindelse med det nye Frederikshavn Byråds konstitueringsmøde den 1. december 

2021, blev der imidlertid lagt op til en ændret praksis omkring udpegning af medlemmer til 

diverse bestyrelser på blandt andet kultur- og fritidsområdet. 

Byrådet besluttede på mødet at undlade at anvende retten til at udpege melemmer til 34 

bestyrelsesposter og i stedet henstille til, at vedtægterne i de respektive institutioner, 

fonde og foreninger ændres således, at der ikke fremover skal udpeges medlemmer til 

bestyrelserne.

På baggrund heraf anbefaler administrationen, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke vælger at 

benytte sig af retten til at udpege et medlem til Frederikshavn Teaterforenings bestyrelse 

og at udvalget henstiller til at taterforeningens vedtægter ændres, så der ikke 

fremadrettet skal vælges et medlem fra udvalget til bestyrelsen.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget

1. ikke vælger at udpege et medlem til Frederikshavn Teaterforenings 

bestyrelse.

2. meddeler Frederikshavn Teaterforenings bestyrelse, at de bedes ændre 

deres vedtægter således, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke fremover skal 

udpege et medlem.

Beslutninger:
Indstillingen følges.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A).

Bilag

1. Vedtægter Frederikshavn Teaterforening (DokumentID: 6503737 - EMN-2021-05534)



Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 - 13-01-2022 15:00

MOD-2021-00269

Side 13 af 33

10 (Åben) Valg af 1 medlem og 1 suppleant til KulturKANtens 
politiske styregruppe
Sags ID: EMN-2021-01548

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
I henhold til Nordjyllands regionale kulturaftale, KulturKANten, skal Kultur- og 

Fritidsudvalget udpege 1. medlem og 1. suppleant. 

KulturKANten 2021-2024 er en 4. årig kulturaftale mellem de 11 nordjyske kommuner, 

Region Nordjylland og Kulturministeriet. 

Formålet med kulturaftalen er blandt andet, at

 understøtte kommunernes engagement på kulturområdet og styrker samarbejdet

mellem kommuner og mellem kommunerne og staten

 fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem staten og

kommunerne

 sikre bedre ressourceudnyttelse gennem regional koordinering og arbejdsdeling 

på kulturområdet

 fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og 

aktiviteter i kulturregionen med vægt på kvalitet

KulturKANtens samarbejdsorganisation er bygget op på baggrund af erfaringer fra de

tidligere kulturaftaler og består af en politisk styregruppe, der fungerer som et styrende og 

besluttende organ og en administrativ styregruppe, der har ansvaret for udvikling og 

fremdrift samt sekretariatsbetjening af den politiske styregruppe.

Den politiske styregruppe består af i alt 14 medlemmer, der som udgangspunkt udgøres 

af formændene fra hver af de 11 medlemskommuners kulturudvalg samt Udvalget for 

Regional Udvikling i Region Nordjylland. 

Region Nordjylland og Aalborg Kommune deltager med 2 personer. Hver kommune og 

Region Nordjylland udpeger endvidere en suppleant for repræsentanten i den politiske 

styregruppe.

Center for Kultur og Borgerservice bemærker, at den kommende politiske styregruppe 

skal konstituere sig på ny efter en ny valgperiode.   

Kultur – og Fritidsudvalget kan læse mere om KulturKANtens puljer og indsatsområder 

på http://kulturkanten.dk/.

http://kulturkanten.dk/
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Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget

1. godkender, at formand for Kultur- og Fritidsudvalget indgår som medlem af 

KulturKANTens politiske styregruppe

2. udpeger 1 suppleant til KulturKANTens politiske styregruppe.

Beslutninger:
Indstillingens punkt 1 følges.
Ad 2. Kurt Kirkedal (A) valgt.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

1. Kulturaftale 2021-24 mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland (DokumentID: 6517527 - EMN-

2021-01548)
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11 (Åben) Udpegning af 1. medlem til bestyrelsen i Den Vestdanske 
Filmpulje for 2022-2024
Sags ID: EMN-2021-00582

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget bedes udpege en kommunal repræsentant, der kan indgå i 

bestyrelsen for Den Vestdanske Filmpulje.

I henhold til vedtægterne for Den Vestdanske Filmpulje så skal der vælges en bestyrelse 

for 2. år ad gangen på generalforsamlingen i april måned i lige år.

Der foreligger ikke krav om, hvem der kan udpeges og der er heller ikke automatisk 

udlovet en plads i bestyrelsen blandt medlemmerne af Den Vestdanske Filmpulje.

Det har dog været proforma da alle medlemskommuner kan få en plads i bestyrelsen 

med det nuværende antal deltagende kommuner. 

Kultur- og Fritidsudvalget har, i forbindelse med de seneste to udpegninger, har valgt at 

udnævne Brian Kjær, som Frederikshavn Kommunens repræsentant.

Center for Kultur og Borgerservice kan oplyse, at Brian Kjær gerne fortsætter, som 

udvalgets repræsentant i bestyrelse for den kommende 2. årige periode. 

Vedtægter for Den Vestdanske Filmpulje er vedlagt som bilag.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget udpeger en repræsentant til at

repræsentere Frederikshavn Kommune i Den Vestdanske Filmpuljes bestyrelse. 

Beslutninger:
Tina Nymann (A) valgt.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

1. Vedtægter for Den Vestdanske Filmpulje 2013 (DokumentID: 6517515 - EMN-2021-00582)
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12 (Åben) Genoptagelse - Udkast til ny Folkeoplysningspolitik
Sags ID: EMN-2021-00298

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice 

Beslutningskompetence
KFU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte på møde den 17. februar 2021 at igangsætte arbejdet med en ny 

folkeoplysningspolitik, der kan træde i kraft i forbindelse med den kommende 

byrådsperiodes start. 

Folkeoplysningspolitikken udspringer af §34 i Folkeoplysningsloven og skal inden for den 

folkeoplysende virksomhed beskrive muligheden for:

 Målsætning for borgernes deltagelse 

 Samspil og sammenhæng mellem støtteberettiget virksomhed og 

selvorganisering 

 Samspil mellem folkeoplysning og øvrige politik områder 

 Bruger inddragelse 

Administrationen har gennemgået eksisterende folkeoplysningspolitik og sammenholdt 

denne med Kultur- og Fritidsudvalgets vision og lovgivning. Det har givet anledning til 

ændringer og justeringer i teksten. 

Forslaget til ny folkeoplysningspolitik er baseret på den nye vision. Den lovpligtige 

involvering af Folkeoplysningsområdets parter i udvikling af Folkeoplysningspolitikken 

sker dermed gennem den allerede gennemførte involvering i visionen samt ved et 

fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget. Derudover 

sendes forslag til revideret folkeoplysningspolitik i offentlig høring.

Folkeoplysningsudvalgets sammensætning beskrives i vedtægterne for 

Folkeoplysningsudvalget og er dermed et tillæg til en kommunale styrelsesvedtægt. 

Folkeoplysningsudvalget foreslås stadig udpeget i forbindelse med kommunalvalget og 

de efterfølgende konstitueringer.

Der er i indeværende valgperiode sket væsentlige ændringer i tilskudsordningen for 

foreningerne. Det kan derfor i forbindelse med fornyelse af folkeoplysningspolitikken og 

de tilhørende vedtægter drøftes, om der samtidigt skal ske ændringer i 

kompetencefordelingen mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Tidsplan: 

2. juni 2021 Kultur- og Fritidsudvalget behandler 1. 

udkast. 
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xx juni 2021 Dialogmøde med 

Folkeoplysningsudvalget.

Høringsperiode på 8 uger

1. september 2021 Kultur- og Fritidsudvalget behandler 

høringssvar og beslutter eventuelle 

ændringer.

22. september 2021 Byrådet behandler ny 

folkeoplysningspolitik 

Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller,

1. at der afholdes dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget den 2. juni.

2. at udkast til Folkeoplysningspolitik samt medfølgende vedtægter sendes i 

offentlig høring i 8 uger frem til xx august 2021.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

Dato: 02-06-2021

Udvalget beslutter at sende oplæg i høring. 

Forslag til dato for dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget er mandag den 28. juni 
2021 kl. 16.30-18.00. 

Dato for høringsfrist er 12. august 2021. Perioden forlænges pga. sommerferie (10 uger).

Afbud fra Bjarke Dyhr Lynnerup (A).

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget den 10. august 2021
Sagen genbehandles med forslag til ny tidsplan.

Tidsplan:
2. juni 2021                                               Kultur- og Fritidsudvalget behandler 1. 

udkast.
10. august 2021                                       Kultur- og Fritidsudvalget genbehandler 

sagen med forslag til ny tidsplan.
Høringsperiode på 5 uger

1. september 2021       
                                             

Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget.

29. september 2021                  Kultur- og Fritidsudvalget behandler 
høringssvar og beslutter eventuelle 
ændringer.

27. oktober 2021                Byrådet behandler ny folkeoplysningspolitik
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Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller, 

1. at der afholdes dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget den 1. september
2021. 

2. at udkast til Folkeoplysningspolitik samt medfølgende vedtægter sendes i 
offentlig høring i 5 uger frem til 14. september 2021.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

Dato: 10-08-2021

Venstre stiller følgende ændringsforslag:
Ændring af sammensætning af Folkeoplysningsudvalget, da de ønsker politikere, 
handicaporganisation og paraplyorganisationer repræsenteret i udvalget fremadrettet. 

For ændringsforslaget stemte 2 (Venstre), imod stemte 4 (Socialdemokratiet).

Udvalget godkendte indstillingen.  

Afbud fra Brian Kjær (A).

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget den 29. september 2021
Kultur- og Fritidsudvalget har den 10. august 2021 besluttet at sende forslag til en ny 
folkeoplysnings politik i høring ved kommunens folkeoplysende foreninger og 
voksenundervisning samt hos paraplyorganisationerne, Frederikshavn Ungdoms 
Fællesråd og Idrætssamvirket. 

Der er indkommet i alt fire forskellige høringssvar.

Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Idrætssamvirket har sammen udarbejdet et fælles 
høringssvar, der henstiller til, at den foreslåede folkeoplysningspolitik med tilhørende 
vedtægter trækkes tilbage. Paraplyorganisationerne har givet mulighed for at foreninger 
og andre interesserede har kunnet tilkendegive deres samtykke til høringssvaret ved 
underskrift. Høringssvaret fra paraplyorganisationerne er fremsendt sammen med i alt 60 
underskrifter fordelt på 38 godkendte folkeoplysende foreninger, en paraplyorganisation 
(FUF), en forening ophørt i 2018 (Custos Vituli), en repræsentant for 
Folkeoplysningsudvalget samt en ikke folkeoplysende forening (Frelsens Hærs Børne- og 
Ungearbejde). 

Der er derudover kommet tre selvstændige høringssvar fra henholdsvis FG 90, Dance 
Studio Frederikshavn og GF 77. De tre har også underskrevet paraplyorganisationernes 
fælles høringssvar.

Alle høringssvar er vedhæftet som bilag.

Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler den fremlagte 
Folkeoplysningspolitik til Byrådets godkendelse.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

Dato: 29-09-2021
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Udvalget anbefaler, at beslutningen udsættes til det kommende byråd og den nuværende 
folkeoplysningspolitik forlænges til en ny politik er vedtaget.

Afbud fra Ole Rørbæk Jensen (A).

Udvalg: Frederikshavn Byråd 2018-2021

Dato: 27-10-2021

Kultur og fritidsudvalget indstilling godkendes.

Afbud fra Birgit S. Hansen, i stedet mødte Lars-Christian Thorvild.
Afbud fra Anders Brandt Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen.
Afbud fra Bjarke Dyhr Lynnerup, i stedet mødte Yvonne Nordahn.

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget den 13. januar 2022
Forslag til revideret Folkeoplysningspolitik genoptages i det nye Kultur- og fritidsudvalg 

samt Byrådet jf. byrådets beslutning den 27. oktober 2021 til drøftelse og endelig 

beslutning.

Der foreslås ikke ændringer i Forslag til ny Folkeoplysningspolitik ud over relevante 

redaktionelle ændringer af vedtagelsesdatoer m.v.

På baggrund af de indkomne høringssvar samt efterfølgende drøftelser mellem 

medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 fremsættes et revideret forslag til 

vedtægter for Folkeoplysningsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af 

anbefalinger til byrådet. 

Der foreslås ændringer i vedtægterne til Folkeoplysningsudvalget således, at 

sammensætningen af udvalget fremover vil være:

Punkt 3 – sammensætning

Folkeoplysningsudvalget består af 7 medlemmer, der alle har stemmeret. 

Tre medlemmer udpeges af byrådet fra KFU, BUU og SSU, hvor formanden for KFU er 

født medlem.

Tre medlemmer udpeges som repræsentation fra de to hovedområder med en 

repræsentant fra hver af følgende områder: FUF, IS og Aftenskolerne. 

Der udpeges en personlig suppleant for hver, hvis et udpeget medlem skulle få 

længerevarende forfald. Suppleanter deltager ikke ved enkeltstående fravær. 

Disse medlemmer udpeges af de respektive organisationer til Kultur- og fritidsudvalgets 

godkendelse. 
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En plads stilles til rådighed for en repræsentant med suppleant fundet blandt 

selvorganiserede interessenter på folkeoplysningens område. 

Udpegningen sker ved lodtrækning i første kvartal af byrådsperioden mellem indkomne 

forslag efter et ”open call” blandt interesserede fra målgruppen. 

Målgruppen består af selvorganiserede interessenter, der skal kunne godtgøre, at de i 

minimum et år har beskæftiget sig med/gennemført relevante aktiviteter for området.

Umiddelbart efter fristen for fremsendelse af interessetilkendegivelse trækker 

administrationen lod blandt de indkomne tilkendegivelser. Der udtrækkes også en 

suppleant.

Kultur- og Fritidsudvalget godkender efterfølgende udpegningen.

Indkommer der ikke forslag til denne plads, tildeles pladsen ved lodtrækning til enten 

FUF, IS eller aftenskoleområdet. Området, der i så fald tildeles pladsen, udpeger herefter 

et medlem og en personlig suppleant til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Alle medlemmer og suppleanter udpeges for en fireårig valgperiode svarende til 

byrådsperioden.

Folkeoplysningsudvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Punkt 4 valgprocedure samt bilag 1 om valgprocedure bortfalder som konsekvens af 

ovenstående forslag.

Derudover gennemføres de relevante redaktionelle ændringer af vedtagelsesdatoer m.v.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler den 
nye Folkeoplysningspolitik samt vedtægter med ovenstående ændringer til byrådets 
godkendelse.

Beslutninger:
Indstillingen følges.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

1. UNDERSKREVET Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget (DokumentID: 6251091 - EMN-2021-00298)

2. Nyt forslag til vedtægter på baggrund af indkomne høringssvar - folkeoplysningsudvalget 2022 (DokumentID: 

6528938 - EMN-2021-00298)

3. forslag til reviderede vedtægter for Folkeoplysningsudvalget 1. januar 2022 (DokumentID: 6214482 - EMN-

2021-00298)

4. Ny folkeoplysningspolitik - gældende 2017-2021 (DokumentID: 6207509 - EMN-2021-00298)

5. Ny folkeoplysningspolitik - forslag til ændring (DokumentID: 6207510 - EMN-2021-00298)

6. Høringssvar GF77 gymnastikforening  (DokumentID: 6372043 - EMN-2021-00298)

7. Høringssvar FG90  (DokumentID: 6373675 - EMN-2021-00298)

8. Høringssvar fra Dance studio Frederikshavn (DokumentID: 6373699 - EMN-2021-00298)



Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 - 13-01-2022 15:00

MOD-2021-00269

Side 21 af 33

9. Høringssvar til ny Folkeoplysningspolitik og vedtægter, FOU (DokumentID: 6374594 - EMN-2021-00298)

10. Medunderskrivere af høringssvar fra FUF og IS (DokumentID: 6374597 - EMN-2021-00298)
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13 (Åben) Ansøgning om energirenovering fra Bannerslund Idræts-
og Aktivitetscenter
Sags ID: EMN-2021-05220

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Bannerslund Idræts- og aktivitetscenter har den 18. november 2021 fremsendt ansøgning 

om: 

 om frigivelse af økonomi til udskiftning af varmekilden, som det fremgår af 

købsaftalen mellem den selvejende institution og Frederikshavn Kommune. Det 

fremgår af købsaftalen, at Frederikshavn Kommune bidrager med 360.000 kr. til 

udskiftning af varmekilde. Beløbet er afsat på Center for Ejendommes budget 

 herudover søger BIAC om tilladelse til at optage lån på 1.484.143,75 kr. til 

ventilation, sanitet, LED belysning m.m. jf. medsendt opgørelse i bilag.

 BIAC søger om kommunegaranti for lån på 1.484.143,75 kr.

Ansøger skriver, at man ønsker at optage lån til energioptimering af bygningen med 

henblik på at gennemføre en række energioptimerende og nødvendige tiltag.

Først og fremmest ønsker man at udskifte det ældre gasfyr med et mere effektivt Luft-

vand varmepumpesystem med henvisning til både økonomi og bæredygtighed. Det 

nuværende fyr er netop nødtørftigt repareret og står over for den udskiftning, der også 

fremgår af købsaftalen.

Derudover ønsker man at efterisolere loftet over omklædningsrum og servicebygninger 

med papiruld, udskifte de oprindelige toiletter, vandhaner, brusere mv. med nyt og både 

billigere og bæredygtigt sanitet, samt udskifte lamper/armaturer i hallen med LED-

belysning for at kunne levere den nødvendige standarder for en idrætshal, samt opnå 

økonomisk og miljømæssig bæredygtighed

Center for Ejendomme har gennemgået ansøgningen og konstaterer, at den eksisterende 

belysning lever op til gældende tekniske standarder, men anerkender, at der kan være 

forbedringer, som hallen ønsker at gennemføre, hvor der er større krav end anlægget er 

udlagt efter, men hvor ny lovgivning var ikke gældende, da fx belysningen sidst blev 

skiftet. Center for ejendomme gør opmærksom på, at levetiden på de ønskede 

installationer (fx lyskilder og varmepumpe) er på cirka 20 år.

BIAC’s låneoptagelse skal regnes med til den kommunale låneoptagelse, fordi 

Frederikshavn Kommune er involveret i BIAC’s økonomi gennem det driftstilskud, som 

Frederikshavn Kommune giver BIAC. Frederikshavn Kommune vil derfor skulle deponere 

for den låneoptagelse, som BIAC optager – uanset om låneoptagelsen sker med 
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kommunal garanti eller uden kommunal garanti. Der vil være en modregning i størrelsen 

af deponeringen, hvis der bliver afholdt kommunalt låneberettigede udgifter ifm. 

renoveringsarbejderne – eksempelvis energirenovering. 

Økonomiafdelingen har i samarbejde med revisionen gennemgået ansøgningen, med 

henblik på at opgøre, hvad der er låneadgangsgivende i henhold til lånebekendtgørelsen. 

Denne gennemgang viser, at den ønskede lånefinansiering for Bannerslund Hallen, kan 

holdes inden for de låneadgangsgivende betingelser (energirenovering), således 

kommunen ikke skal foretage deponering.

Det er en betingelse jf. Kommunalfuldmagten, at når kommunen giver driftstilskud og en 

kommunal garanti for et lån, at der sker en fuldstændig adskillelse af økonomien i Den 

Selvejende Institution Bannerslund Hallen, således at de lovlige kommunale aktiviteter 

opgøres adskilt fra de kommercielle aktiviteter, og således at de kommercielle aktiviteter 

betaler for brugen af anlægget.

Det er en betingelse i driftsaftalens punkt 6.1, at institutionen indhenter kommunens 

tilladelse til optagelse af lån, såfremt disse benyttes til aktiviteter, der er mulige under 

kommunalfuldmagten.

Det bemærkes, at om end det fagligt kan være anbefalelsesværdigt at gennemføre de 

foreslåede energirenoveringer, er det en politisk vurdering, om der skal gives tilladelse til 

optagelse af lån, og om dette skal ske allerede i den toårige overgangsperiode.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at Frederikshavn Kommune frigiver 360.000 kr. fra budgettet for Center for 

Ejendomme til udskiftning af varmekilden i Bannerslund Hallen jf. driftsaftalen

2. at drøfte om man i overgangsperioden ønsker at 

a. give BIAC tilladelse til at optage lån på 1.484.143,75 kr. til de i bilagene 

beskrevne renoveringsarbejder.

b. give BIAC en kommunal garanti for lån på 1.484.143,75 kr. til de i bilagene 

beskrevne renoveringsarbejder. 

3. at det stilles som en betingelse for eventuelt at give den kommunale garanti, at 

Den Selvejende Institution Bannerslund Hallen adskiller de lovlige kommunale 

aktiviteter og de kommercielle aktiviteter i sine regnskaber.

Beslutninger:
Punktet bortfalder.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
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Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

1. Ansøgning energirenovering (DokumentID: 6524734 - EMN-2021-05220)

2. Budget energirenovering (DokumentID: 6524735 - EMN-2021-05220)

3. Budget energirenovering med finansiering_inkl revisorbemærkning (DokumentID: 6484511 - EMN-2021-

05220)

4. (Lukket bilag)

5. (Lukket bilag)

6. (Lukket bilag)

7. (Lukket bilag)

8. (Lukket bilag)

9. (Lukket bilag)
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14 (Åben) Udmøntning af årlige midler til idrætspolitiske tiltag
Sags ID: EMN-2021-04856

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Af budgetbemærkningerne for budget 2022 fremgår det, at der er tilført 0,4 mio. kr. til 

Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2022 og overslagsårene til:

”Aktiviteter, mobilitet, plads til alle, også i de idrætspolitiske fyrtårne, så vi kan udvikle og 

fastholde udviklingen i de kommende år. Der afsættes midler til idrætspolitiske tiltag, der 

årligt kan uddeles via Kultur og Fritidsudvalget efter konkret vurdering og stillingtagen

i forhold til idrætten i Sæby området.”

På den baggrund skal det besluttes, hvem der skal tildeles midlerne i 2022, samt 

besluttes en procedure for afrapportering og efterfølgende tildeling af kommende års 

midler til idrætspolitiske tiltag.

Center for Kultur og Borgerservide foreslår, at midlerne i 2022 tildeles efter indkaldelse af 

ansøgninger blandt idrætten i Sæbyområdet. Ansøgninger kan fremsendes i perioden 

frem til 30. januar 2022 til beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 3. februar 2022. 

Ansøgningen skal rumme beskrivelse af, hvilke idrætspolitiske tiltag i lokalområdet 

ansøger planlægger at foretage i 2022. 

Ved idrætspolitiske tiltag forstås bredt aktiviteter og tiltag ud over de almindelige 

foreningsaktiviteter, som understøtter udviklingen af idræts- og foreningsområdet i 

lokalområdet. 

Beløbet, der tildeles, skal konkret bidrage til at sikre idrætten som rummelig hus, hvor alle 

foreninger med tilknytning til idrætten fortsat kan rummes og hvor der inviteres ind i videst 

mulige omfang for nye interessenter. Beløbet skal også sikre, at hensyn, der måtte skulle 

tages til foreninger med lejeaftaler på klublokaler, kan tages. 

Kultur- og fritidsudvalget tildeler midlerne til den ansøger, udvalget finder at have 

fremsendt den bedste ansøgning set i forhold til det samlede idrætspolitiske billede i 

Frederikshavn Kommune.

Modtageren af tilskuddet, skal senest i uge 43 i pågældende år fremsende en kort 

redegørelse over, hvilke idrætspolitiske tiltag, modtager har gennemført i det forløbne år, 

samt beskrive de tiltag, modtager forventer at igangsætte i det kommende år.

På Kultur- og fritidsudvalgets november-møde, vil redegørelsen blive fremlagt til 

beslutning om det kommende års tildeling af midlerne.
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Midlerne er således ikke er forbeholdt en bestemt modtager. 

Vurderer udvalget, at den aktuelle modtager ikke fremlægger afrapportering samt forslag 

til fremtidige tiltag, der er tilfredsstillende, indkaldes i november ansøgninger fra øvrige 

interessenter i idrætten i Sæbyområdet. Kultur- og Fritidsudvalget kan så træffe 

beslutning om tildeling det kommende år hurtigst muligt jf. ovenstående procedure for 

2022. 

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at

 ansøgningsprocedure for tildeling i 2022 godkendes

 procedure for afrapportering og fremtidig tildeling godkendes

Beslutninger:
Indstillingen følges.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

.
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15 (Åben) Orientering om tilskud fra Kulturstyrelsen til Det rejsende 
LGBTQ+ Bibliotek
Sags ID: EMN-2021-04579

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Slots- og Kulturstyrelsen har imødekommet en ansøgning fra Center for Kultur og 

Borgerservice og yder et tilskud på 96.630 kr. i 2022-2023 til projektet ”Det rejsende 

LGBTQ+ bibliotek.

Projektet tager afsæt i en analyse af den lokale materialesamling, og ønsket om i højere 

grad at kunne tilbyde udlånsmaterialer med et konkret tema, såvel som at eksponere de 

nævnte materialer til en specifik gruppe af lånere, i dette tilfælde LGBTQ+. På sigt skal 

erfaringen fra projektet danne baggrund for efterfølgende kunne tilbyde mobile 

bibliotekssamlinger i forbindelse med lokale eller nationale kulturtemaer.

Med ”Det rejsende LGBTQ+ bibliotek” præsenteres et mobilt ”mini-bibliotek” på biblioteket 

med repræsentativt og kvalitetssikret litteratur til/om/af LGBTQ+ samfundet. 

LGBTQ+ biblioteket formidles til borgerne ved at rejse rundt blandt alle biblioteksfilialerne 

i Frederikshavn Kommune for at sikre fri og lige adgang til litteratur, der afspejler 

LGBTQ+ samfundets liv, tanker og følelser, og for at udbrede viden om-, oplyse om- og 

udrydde fordomme om LGBTQ+ samfundet.

Målet med projektet er at øge opmærksomheden omkring LGBTQ+ samfundet i 

kommunen og opnå øget viden internt om materialer omhandlende LGBTQ+ gennem 

øget opsøgende arbejde, arrangementer. På sigt skal erfaringen fra projektet danne 

baggrund for efterfølgende kunne tilbyde mobile bibliotekssamlinger i forbindelse med 

lokale eller nationale kulturtemaer.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget tager orientereingen til 

efterretning.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 
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Bilag

.
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16 (Åben) Orientering om projekt  Toppen af Danmark LÆSER
Sags ID: EMN-2021-04644

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget orienteres hermed om, at projektet ’Toppen af Danmark 

LÆSER’ i Frederikshavn Kommune har fået del i Slots- og Kulturstyrelsens nye 

BOGglad-pulje.

I finansloven er der afsat 25 millioner kroner til at styrke børns møde med litteraturen og 

derfor har man fra centralt hold oprettet puljen BOGglad, hvor biblioteker og kommuner 

har kunnet søge om nye bogsamlinger til dagtilbud, SFO’er og klubber. 

I Frederikshavn Kommune har Biblioteket indgået et samarbejde med samtlige 

kommunale og private SFO’er om projektet ’Toppen af Danmark LÆSER’, der skal styrke 

glæden og lysten til at læse blandt børn i alderen 6-9 år.

’Toppen af Danmark LÆSER’ er et nyt projekt, der ligger i forlængelse af det netop 

afsluttede projekt ’ Den levende Litteratur’, hvor tre SFO’er og biblioteket i to år har 

arbejdet med at gøre litteraturens verden legende og levende for og med børnene. Dette 

samarbejde har været særdeles positivt og skal nu videreudvikles med et tilbud til alle 

SFO’er i Frederikshavn Kommune.

Projektet støttes med 576.000 kr. fra BOGglad puljen og støtten skal gå til at sikre alle 

børn fri og lige adgang til litteraturen ved at skabe lokale bogsamlinger ude i de enkelte 

SFO’er af høj kvalitet samt udvikle idéer og redskaber til at understøtte læselysten i tæt 

samarbejde mellem de enkelte SFO’er og biblioteket.

’Toppen af Danmark LÆSER’ skydes i gang i begyndelsen af 2022. 

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget tager orienteringen til 

efterretning.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

.
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17 (Åben) Orientering om valg til biblioteksforeningens 
repræsentantskab
Sags ID: EMN-2022-00081

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og fritidsudvalget orienteres hermed om Danmarks Biblioteksforeningens valg til 

sit kommende repræsentantskab.

I forlængelse af kommunalvalget afholdes der valg til Biblioteksforenings

Repræsentantskab og her har medlemmer af Kultur- og fritidsudvalget mulighed for at 

opstille for en 4årig periode. 

Danmarks Biblioteksforening er en landsdækkende kulturpolitisk interesseorganisation, 

som skaber netværk mellem biblioteks- og kulturfolk samt kulturpolitik på tværs af 

kommuner og sektorer.

Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab består af 54 medlemmer, der arbejder 

for kulturen og bibliotekerne, både i de enkelte kommuner og på nationalt plan.

Repræsentantskabet består af et flertal af kommunalpolitikere, som her sammen med 

fagfolk udstikker rammerne for bibliotekspolitikken. Deltagelse i repræsentantskabet kan 

derfor være med til at påvirke indsatser, som kan få lokal betydning.

Valg af politikere til Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab er ikke en del af 

den formelle konstituering i kommunen, men der ydes vederlag til formandskabet og 

diæter til de medlemmer, der vælges blandt landets kommunalpolitikere. 

Der skal vælges 5 kommunalpolitiske repræsentanter i hver af de 5 regionale valgkredse, 

hvilket vil ske på kulturpolitiske træf i første kvartal af 2022, samt et antal tillægsmandater 

efter den D´Hondtske metode. 

Kommuner og nyvalgte politikere vil i starten af det nye år modtage en specifik invitation 

med tid og sted til det regionale kulturpolitiske træf og valgmøde i Region Nordjylland. 

På mødet vil der blandt de fremmødte politiske kandidater blive valgt 5 medlemmer til 

repræsentantskabet.

Biblioteksforeningens formand og næstformand vælges efterfølgende på det 

Bibliotekspolitiske topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget tager orienteringen til 

efterretning.
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Beslutninger:
Taget til efterretning.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

.
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18 (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget 
Sags ID: EMN-2021-03442

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område:

 Invitation til Nytårskoncert 10 års jubilæum Kappelborg Kulturhus, lørdag den 22. 

januar 2022

 Forlængelse af Kulturministeriets bekendtgørelse om udbetalinger i corona-

perioden.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller sagen til orientering. 

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

.
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19 (Åben) Underskriftsside 
Sags ID: EMN-2021-03452

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen 

skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.     

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes. 

Beslutninger:
Beslutningsprotokollen godkendt.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A).

Bilag

.
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