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1 (Åben) Uddeling af hædersbevisning og Godt Gået prisen
Sags ID: EMN-2022-00244
Ansvarligt center:
Beslutningskompetence
FOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune fejrer årligt ildsjæle indenfor bl.a. kultur- og fritidslivet.
Prisfesten 2022 afholdes i år den 14. juni 2022 i Det Musiske Hus.
Jævnfør retningslinjer for uddeling af Frederikshavn Kommunes hædersbevisning og
”Godt Gået” prisen skal Folkeoplysningsudvalget beslutte hvem af de indstillede
personer, der skal modtage Godt Gået prisen.
Godt Gået prisen overrækkes af Borgmesteren.
Efter gennemgang af de indsendte indstillinger til Godt Gået prisen 2021 kan
administrationen oplyse, at der er 85 personer fordelt på 8 foreninger, der er indstillet til
prisen.
Folkeoplysningsudvalget skal ligeledes uddele 2 hædersbevisninger. Priserne uddeles af
formandskabet i Folkeoplysningsudvalget.
Hædersbevisningerne er:
Årets individuelle præstation – Der er modtaget 3 indstillinger
Årets bedste hold – Der er ikke indkommet indstillinger til årets hold

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
1. godkender de indstillede til Godt Gået prisen
2. beslutter, hvem der tildeles prisen for årets individuelle præstation
3. beslutter, hvem der tildeles prisen for årets bedste hold

Beslutninger:
1. Indstillingen godkendt for 90 personer fordelt på 9 foreninger.
2. Udpeget.
3. Udpeget
Afbud fra Ole Stenbakken
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Bilag
1. Retningslinjer for uddeling af Frederikshavn Kommunes hædersbevisning og Godt Gået prisen (DokumentID:
6575745 - EMN-2022-00244)
2. Oversigt over tidligere prismodtagere (DokumentID: 6663924 - EMN-2022-00244)
3. (Lukket bilag)
4. (Lukket bilag)
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Retningslinjer for uddeling af Frederikshavn Kommunes hædersbevisning og ”Godt Gået” prisen
Frederikshavn Kommunes ”Godt Gået” pris
Frederikshavn Kommune uddeler årligt ”Godt Gået” prisen. Prisen overrækkes af Frederikshavn Kommunes
borgmester.
Kriterier for tildeling af Frederikshavn Kommunes ”Godt Gået” prisen:
Prisen kan tildeles individuelle præstationer, holdpræstationer af foreninger og grupper, der er
hjemhørende i Frederikshavn Kommune. Alle borgere, foreninger, institutioner eller organisationer i
Frederikshavn Kommune kan indstille til ”Godt Gået” prisen.
Den/de indstillede skal det foregående år
have vundet et officielt dansk- eller jysk mesterskab
være udtaget til landshold eller tilsvarende repræsentative hold
have vundet et andet tilsvarende højt rangeret mesterskab
have markeret sig nationalt og eller internationalt i et eller flere arrangementer, stævner og
lignende
have gjort en særlig indsats, som markerer Frederikshavn Kommune nationalt og/eller
internationalt
Indstillingerne til prisen skal forud behandles af Folkeoplysningsudvalget, som beslutter, hvilke indstillede,
der skal modtage ”Godt Gået” prisen.
Frederikshavn Kommunes hædersbevisning
Frederikshavn Kommune uddeler 4 hædersbevisninger én gang om året:
Årets individuelle præstation
Årets bedste hold
Årets bedste lederpræstation
Årets kulturtalent (oplevelse/design)
Hædersbevisningerne tildeles efter indstilling fra borgere, foreninger, institutioner eller organisationer i
Frederikshavn Kommune.
Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om hvem der tildeles priserne for ”Årets individuelle
præstation” og ”Årets bedste hold”. Priserne uddeles af formandsskabet i Folkeoplysningsudvalget.
Kultur- og fritidsudvalget træffer beslutning om hvem der tildeles priserne for ”Årets bedste
lederpræstation” og ”årets kulturtalent”. Priserne uddeles af formandsskabet i KFU.
Kriterier for tildeling af Frederikshavn Kommunes hædersbevisning

Årets individuelle præstation:
I denne kategori indgår individuelle udøveres præstationer, som har opnået mesterskaber eller tilsvarende
status, nationalt. Der kan også være tale om enestående individuelle handling eller indsats gennem flere år.
Årets bedste hold:
I denne kategori indgår en særlig påskønnelse af holdindsatser, der har medført mesterskaber eller
præstationer af tilsvarende status. Der kan også være tale om unikke præstationer eller handlinger, som
påskøn- nes særligt.
Årets bedste lederpræstation:
Denne kategori tildeles en ildsjæl, et talent, en ulønnet leder eller træner, som har ydet en særlig aktiv
indsats for foreningslivet i kommunen, og hvis virke har betydning nationalt og vil styrke denne persons
fremtidige virke i kommunen.
Årets kulturtalent / årets oplevelse:
I denne kategori indgår påskønnelsen af kulturelle, sportslige og øvrige events, som har været af
opsigtsvækkende national karakter og fremmer forholdene for og påskønnelsen af særlige kulturelle
talenter in- den for dans, musik, performance, film, TV, events, m.v. i Frederikshavn Kommune.
Procedure:
Retningslinjer for indsendelse af forslag til Frederikshavn Kommunes ”Godt Gået” pris og hædersbevisninger offentliggøres hvert år i den lokale presse, på Frederikshavn Kommunes hjemmeside og på Frederikshavn Kommunes Facebook-side.
Annonceindrykning og registrering af indstillinger administreres af Center for Kultur og Fritid.
Alle borgere, foreninger, institutioner eller organisationer i Frederikshavn Kommune er berettiget til at
indstille til ”Godt Gået” priser og hædersbevisningerne.
Begrundede forslag til ”Godt Gået” prisen samt dokumentation skal indsendes til Frederikshavn Kommune,
Center for Kultur og Fritid.
Dokumentationen skal være specificeret, så det klart fremgår:
hvilken præstation / indsats, det drejer sig om (resultatliste eller lign.)
om de foreslåede personer tidligere er blevet hædret og i hvilken forbindelse
tydelig identifikation af de foreslåede personer (navn, adresse, fødselsdato)
Indstillinger til Frederikshavn Kommunes hædersbevisninger skal indsendes til Frederikshavn Kommune,
Center for Kultur og Fritid, som fremlægger kandidaterne for hhv. Kultur- og Fritidsudvalget og
Folkeoplysningsudvalget.
Uddelingen finder sted én gang om året.
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Dokument Navn:

Oversigt over tidligere
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Dokument Titel:

Oversigt over tidligere
prismodtagere

Dokument ID:

6663924

Byrådets hæderspriser 2016-2020

Dato: 6. april 2022

Priserne er uddelt i henholdsvis 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021
Sagsnummer: EMN-2022-00244

Årets kulturtalent (oplevelse/design) – 10.000 kr.
2016: Liv Lundholm Pedersen, instruktør på kortfilmen Magic (elev fra filmmaskinen)
2017: Frederikshavn Blackhawks, Landsstævne i Floorball
2018: Skagen Vinterbaderfestival
2019: Louise Hammershøj Johansen
2020: Camille Haven
Årets hold – 10.000 kr.
2016: IF Skjold Sæby 1. hold i herrefodbold
2017: Vendsyssel Elite Badmintons (VEB) ligahold
2018: Frederikshavn Blackhawks: U17, U20, herreligaen og dameligaen
2019: Frederikshavn Ishockey Klub – U15
2020: Frederikshavn Ishockey Klub – U20
Årets individuelle præstation - 10.000 kr.
2016: Daniel Tsion, Frederikshavn Skøjteforening
2017: Josephine Kærsgaard, Frederikshavn Skøjteforening
2018:
2019: Helena Bjerre Rusbjerg, FG90
2020: Babeth Hansson-Östergaard. Skøjte og Sportsforening Nord
Årets lederpræstation - 10.000 kr.
2016: Per. P. Jessen, Skagen Håndbold Klub
2017: Christian Mose Sørensen, Skagen Idræts Klub
2018: Gunnar Møller Nielsen - SIK 80 - Sæby Atletik
2019: Niels Heitemann, Frederikshavn Budo Klub
2020: Jan Jakobsen, Tina Jensen, Kasper Jørgensen og Søren Frederiksen fra
Frederikshavn Blackhawks samt Henrik Carlsen fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd

DokId: 6663890
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