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1 (Åben) Valg af formand til Folkeoplysningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-00980
Ansvarligt center:
Beslutningskompetence
FOU

Sagsfremstilling
I henhold til Folkeoplysningsudvalgets vedtægter punkt 6 konstituerer udvalget sig med
en formand, der vælges blandt medlemmer, der er valgt af de folkeoplysende foreninger.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Folkeoplysningsudvalget vælger sin
formand for perioden 2022-2025.

Beslutninger:
Brian Kjær er valgt som formand.

Bilag

.
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2 (Åben) Valg af næstformand til Folkeoplysningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-00980
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
FOU

Sagsfremstilling
I henhold til Folkeoplysningsudvalgets vedtægter punkt 6 konstituerer udvalget sig med
en næstformand, der vælges blandt medlemmer, der er valgt af de folkeoplysende
foreninger.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Folkeoplysningsudvalget vælger sin
næstformand for perioden 2022-2025.

Beslutninger:
Anders Krøgh er valgt til næstformand.

Bilag

.
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3 (Åben) Folkeoplysningsudvalgets mødekalender 2022
Sags ID: EMN-2021-05449
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
FOU

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget præsenteres for forslag til mødekalender 2022.
Forslag til mødedatoer i 2022 for Folkeoplysningsudvalget:
Tirsdag den 29. marts
Tirsdag den 10. maj
Tirsdag den 14. juni
Tirsdag den 23. august
Tirsdag den 25. oktober (pga. efterårsferien)
Tirsdag den 6. december
Mødestart kl. 16.00.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender
forslag til mødekalender i 2022.

Beslutninger:
Udvalget ønsker fire møder årligt.
I 2022:
- 29. marts
- 14. juni
- 29. august
- 6. december.

Bilag

.
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4 (Åben) Valg af 2 medlemmer til FUF Styrelse
Sags ID: EMN-2021-05598
Ansvarligt center: Dagtilbud
Beslutningskompetence
FOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) øverste myndighed består af en styrelse, valgt
blandt foreninger, der er medlem af FUF.
I henhold til FUFs vedtægter §5 suppleres styrelsen med 2 medlemme, valgt af det
kommunale folkeoplysningsudvalg.

Indstilling
Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at udvalget undlader at anvende retten til at
udpege og henstiller, at vedtægterne ændres således, at der ikke fremover skal udpeges
medlemmer til bestyrelsen.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Vedtægter FUF (DokumentID: 6508902 - EMN-2021-05598)
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5 (Åben) Valg af 1 medlem til Frederikshavn Kommunale
Ungdomsskoles bestyrelse
Sags ID: EMN-2022-00925
Ansvarligt center: Center for Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
FOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer.
Folkeoplysningsudvalget kan vælge en repræsentant til at sidde i bestyrelsen.
Denne har ikke stemmeret i bestyrelsen.
Ungdomsskolens formål er at give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres
kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at
give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesse for evne til aktiv
medvirken i et demokratisk samfund.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager stilling til
om udvalget vil udpege en repræsentant til ungdomsskolens bestyrelse, og i så tilfælde
vælge en repræsentant blandt udvalgets medlemmer.

Beslutninger:
Sagen udsættes.

Bilag
1. Vedtægter for Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole (DokumentID: 6590941 - EMN-2022-00925)
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6 (Åben) Godkendte folkeoplysende foreninger
Sags ID: MOD-2021-00281
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
FOU

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget orienteres om foreninger, der er blevet godkendt eller meddelt
afslag efter folkeoplysningsloven.
Orientering sker i forlængelse af ændring af folkeoplysningsloven, hvor
kommunalbestyrelsen skal offentliggøre en liste over foreninger, der godkendes eller
meddeles afslag på godkendelse efter loven.
Foreninger, der er godkendt efter Folkeoplysningsloven:
Administrationen har ikke modtaget ansøgninger om godkendelse af foreninger efter
Folkeoplysningsloven.
Foreninger, der er meddelt afslag på godkendelse efter Folkeoplysningsloven:
Administrationen har ikke meddelt afslag på godkendelse efter Folkeoplysningsloven.
Ophørte foreninger:
Fritid Aktiv Familieklub (FAF)
Strandby Harmonika klub
DBS Jerup Kreds

Indstilling
Centerchef for Kultur og Borgerservice indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager
orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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7 (Åben) Orientering fra Kultur og Borgerservice
Sags ID: EMN-2021-03461
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
FOU

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget orienteres om:
Online kasserermøder for de frivillige folkeoplysende foreninger – 3. marts 2022
kl. 17.00 samt 8. marts kl. 19.00
Frederikshavn Kommunes Prisfest – 14. juni 2022 kl. 17.00 (dørene åbnes kl.
16.30) – invitation udsendes senere

Indstilling
Centerchef for Kultur og Borgerservice indstiller sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
KFU gennemfører i øjeblikket rundtur på fritidsområdet til institutioner og foreninger. Har
på nuværende tidspunkt været afsted på 2 ud af 3 ture.

Bilag

.
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Frederikshavn Ungdoms Fællesråd Vedtægt
Opdateret 2015
§1
Foreningens navn
Foreningens navn er ”Frederikshavn Ungdoms Fællesråd” – i det følgende benævnt FUF.

§2
Foreningens formål
Foreningens formål er :
• At være fællesrepræsentant for ungdomsforeninger i Frederikshavn kommune.
• At styrke sammenholdet og fremme indbyrdes forståelse foreningerne imellem, ved etablering af praktisk samarbejde, og formidling af oplysninger om
ungdomsarbejdets forskellige former.
• At medvirke til at skabe offentlig interesse for ungdommens problemer, og til at sætte disse under debat i foreningernes egne forsamlinger.
• at repræsentere medlemsforeningerne i forhandlinger med offentlige myndigheder, institutioner m.v.
• at rejse og behandle spørgsmål, der direkte eller indirekte angår ungdomsarbejdet i Frederikshavn kommune.
• at påtage sig opgaver, der tjener til støtte og fremme af ungdomsarbejdet og ungdommens interesser.

§3
Medlemskab
Som medlem af FUF kan optages enhver forening, der vægter ungdommen, og blandt sine medlemmer tæller en del unge.
Medlemsforeninger kan samtidigt være medlemmer af flere paraplyorganisationer og landsorganisationer, men kan ikke have selvstændig
repræsentation i de organer, hvor FUF er indsat eller indvalgt som fællesrepræsentant.

Anmodning om optagelse som medlem rettes til styrelsen for FUF og skal være bilagt:
• fortegnelse over foreningens ledelse
• et eksemplar af foreningens love
Det førstkommende ordinære styrelsesmøde afgøres det om optagelse kan finde sted.
Hvis en forening ønsker at ophøre som medlem af FUF, fremsættes et sådant ønske skriftligt til FUF’s styrelse. Når styrelsen skriftligt har bekræftet
modtagelsen over for foreningen, er foreningen ophørt som medlem.
Eventuelt betalt kontingent for året kan ikke kræves tilbagebetalt fra FUF. Handler en forening mod FUF’s tarv eller vedtægter, kan den ekskluderes på et
ordinært eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

§4
Repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabsmødet er FUF’s øverste myndighed.
For hver medlemsforening kan møde 2 stemmeberettigede repræsentanter, som udgør repræsentantskabet.
Til mødet er der yderligere adgang for indtil 2 medlemmer fra hver medlemsforening, dog uden stemmeret.
Formand, næstformand og valgte styrelsesmedlemmer har stemmeret ud over de 2 stemmer, der tilfalder den forening, de er medlem af.
Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert år inden udgangen af april måned.
Mødet indkaldes skriftligt og senest 3 uger før afholdelsen.
Indkaldelsen vedlægges dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent
Styrelsens beretning
Regnskab
Budgetforslag for indeværende år
Godkendelse af nye medlemmer (hvis aktuelt)
Indkomne forslag
Valg af formand (lige årstal)
Valg af næstformand (ulige årstal)
Valg af styrelsesmedlemmer
Valg af styrelsessuppleanter
Valg af revisorer
Valg af revisorsuppleant

13.

Eventuelt

Med dagsordenen sendes også, så vidt muligt, styrelsens beretning, revideret regnskab og budgetforslag.
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indsendes til styrelsen senest 14 dage før mødets afholdelse, hvorefter
indkomne forslag udsendes til medlemsforeningerne senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.
Ønsker styrelsen eller mindst 1/3 af medlemsforeningerne afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, indkaldes dette skriftligt med mindst 8 dages
varsel og med angivelse af dagsorden.
Ved repræsentantskabsmødet træffes beslutninger ved simpelt flertal.
Såfremt styrelsen eller 2 repræsentanter forlanger det, sker afstemningen skriftligt.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede, for at være gyldige.
Afstemningen sker altid skriftligt.
Der føres referat fra mødet, der efterfølgende tilsendes medlemsforeningerne.

§5
Styrelsen
På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges blandt medlemsforeningernes medlemmer over 18 år en styrelse bestående af:
formand
næstformand
7 styrelsesmedlemmer
2 styrelsessuppleanter
2 revisorer
1 revisorsuppleant
Den valgte styrelse suppleres med 2 medlemmer, valgt af det kommunale folkeoplysningsudvalg.
Kandidater til formand, næstformand og styrelsesmedlemmer skal opstilles af en eller flere medlemsforeninger.
Såfremt der på repræsentantskabsmødet ikke er indkommet forslag, kan styrelsen foreslå kandidater.
Formanden vælges i lige år og næstformanden i ulige år ved særskilt afstemning.
Der vælges 4 styrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige. Alle valg gælder for 2 år.
Kandidater til styrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleant kan foreslås af repræsentantskabsmødet.
Der vælges 2 styrelsessuppleanter. Valget gælder for 1 år.

Der vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 2 år.
Revisorer og revisorsuppleanter kan ikke samtidigt være medlemmer af eller suppleanter til styrelsen.
Såfremt styrelsen, 2 repræsentanter eller 1 af de foreslåede kandidater ønsker det, afholdes valget skriftligt.
Valgt er den, der opnår flest stemmer.
Såfremt der kun er 1 opstillet kandidat til formand eller næstformand, og kun det antal kandidater til de øvrige poster, som skal vælges, betragtes de
opstillede som valgt uden afstemning.
Såfremt der opnås stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, foretages der omvalg blandt de, der har fået lige mange stemmer.
Omvalg foretages altid skriftligt.
Indtræder en suppleant som medlem af styrelsen eller som revisor, udløber dennes funktionsperiode på samme tidspunkt, som det ordinært valgte
medlems ville have gjort.
Styrelsen fastsætter selv sin dagsorden m.h.t. møder og konstituering.
Der føres referat fra møderne, som i princippet er tilgængelige for medlemsforeningerne.
Styrelsen kan dog bestemme, at dele af referater, hvis dette angår personer eller foreninger, eller andre hensyn gør sig gældende, ikke skal
offentliggøres.
Dette skal fremgå af en påtegning på referatet.
Styrelsen kan efter behov bestemme, at andre end de valgte medlemmer deltager i møderne, dog uden stemmeret.

§6
Økonomi
Til dækning af FUF’s udgifter fastsætter det ordinære repræsentantskabsmøde indeværende års kontingent.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af de valgte revisorer, inden det næstkommende repræsentantskabsmøde, og forelægges derefter på mødet til godkendelse.
Er kontingent, trods påkrav i anbefalet brev, ikke betalt senest en måned efter påkravet, mister vedkommende forening sin stemmeret på
repræsentantskabsmødet, og kan efterfølgende ekskluderes på dette. Foreningen kan først genoptages som medlem, når restancen er betalt.

§7
Ophævelse

Ophævelse af FUF sker ved vedtagelse på 2 på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøder, afholdt med mindst 2 og
højst 4 ugers mellemrum, og med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.
Afstemningen foretages skriftligt.
Ved ophævelse fyldestgøres alle forpligtelser overfor medlemmer og evt. kreditorer, hvorefter resterende midler anvendes til ungdomsformål i
Frederikshavn kommune efter repræsentantskabets beslutning.
Udskriv
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Vejen
videre

Vejen
videre

Vedtægter for Ungdomsskolebestyrelsen

Stk. 2 For hvert af bestyrelsens medlemmer vælges der en stedfortræder.

I henhold til § 7 i Lov om Ungdomsskoler (lov nr.411 af 13. juni 1990 med seneste
ændring af 14. juni 1995) og Bekendtgørelse om ungdomsskolebestyrelser
(Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 790 af 20. november 1990) har kom
munalbestyrelsen fastsat følgende vedtægt for Ungdomsskolebestyrelsen ved
Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole.

Stk. 3 Endvidere kan der deltage en repræsentant fra Center for Skole, en
repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget i Frederikshavn Kommune samt yderligere en elevrepræsentant fra Ungdomsskolen. Disse repræsentanter har ingen
stemmeret.
Stk. 4 Bestyrelsen kan tillade, at andre deltager i møderne uden stemmeret, når
behandlingen af særlige spørgsmål gør dette naturligt.

§ 1 Bestyrelsens sammensætning
Ved Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole oprettes en bestyrelse bestående
af følgende 11 medlemmer:

Stk. 5 Ungdomsskolelederen og souschefen deltager i bestyrelsens møder uden
stemmeret. Souschefen varetager sekretariatsfunktionen i bestyrelsen.

2 medlemmer valgt af og blandt byrådets medlemmer.
2 medlemmer fra organisationer med særlig interesse for Ungdomsskole
arbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter:
- Frederikshavn Erhvervsråd udpeger repræsentant fra arbejdsgiverside.
- LO Vendsyssel udpeger repræsentant fra arbejdstagerside.
3 medlemmer fra ungdomsuddannelserne i Frederikshavn Kommune:
- EUC Nord.
- Frederikshavn Handelsskole.
- Frederikshavn Gymnasium og HF.
1 medlem fra UU i Frederikshavn Kommune.
2 medarbejderrepræsentanter fra organisationen Ungdomsskolen, heraf 1
repræsentant fra 10. klassecenteret og 1 repræsentant fra Ungdomsskolen.
1 elevrepræsentant fra organisationen.
10

11

Vejen
videre

Vejen
videre

§ 2 Afholdelse af valg
Der foretages valg af de af kommunalbestyrelsens valgte medlemmer snarest
muligt efter hvert kommunevalg.

§ 3 Bestyrelsens opgaver
Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer,
som kommunalbestyrelsen fastsætter, herunder planen for kommunens ungdomsskolevirksomhed.

Stk.2. Børne- og Ungdomsudvalget udpeger repræsentanterne for organisationer
med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, dette på grundlag af en indstilling fra ungdomsskolelederen jf. § 1, stk.1, nr. 2 og 3. Udpegningen foretages
snarest muligt efter hvert kommunalvalg.
Stk.3. Ungdomsskolelederen forestår valget af repræsentanterne for med
arbejderne og jf. § 4, stk. 1 nr. 4 og 6.
Stk. 4. Elevrepræsentanterne vælges af elevrådet/elevforsamlingen ved skole
årets begyndelse eller snarest derefter for et skoleår ad gangen.

Stk. 2 Bestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsens fastsatte
beløbsramme ungdomsskolens budget.
Stk. 3 Bestyrelsen fastlægger Ungdomsskolens indhold og omfang inden for de
mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter jf. stk.1.
Stk. 4 Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om
ansættelse og afskedigelse af Ungdomsskolelederen. Øvrige ansættelsesforhold i
Ungdomsskolen følger Frederikshavn Kommunes vedtagne personalepolitik om
ansættelse og afsked.
Stk. 5 Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Børne- og Ungdomsudvalget om alle spørgsmål, der vedrører Ungdomsskolen. Bestyrelsen skal
afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

12

13

Vejen
videre
§ 4 Arbejdsgang
Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt medlemmerne valgt af kommunal
bestyrelsen.

Vejen
videre
§ 5 Udtræden af ungdomsskolebestyrelsen
Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fritage et medlemskab af ungdomsskolebestyrelsen. I så fald indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden.

Stk. 2 Alle bestyrelsens medlemmer har stemmeret. Eleverne må dog ikke
overvære behandlingen af sager vedrørende enkeltpersoner og har ikke stemmeret i disse sager.

Stk. 2 Såfremt der ikke findes en stedfortræder foretages der suppleringsvalg for
resten af perioden.

Stk. 3 Der holdes møde så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det
fornødent. Der afholdes møde mindst 4 gange om året.

§ 6 Ikrafttræden
Vedtægterne træder i kraft den 1/1 2020

Stk. 4 Formanden leder forhandlingerne og sørger for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Mindretal kan forlange at få sin afvigende
mening indført i beslutningsprotokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser.
Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemme
berettigede medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens, - i dennes fravær næstformandens - stemme
udslagsgivende.
Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

14

På kommunalbestyrelsens vegne

Frederikshavn den 3.11.20

Anders Brandt Sørensen
Udvalgsformand

Carsten Sand Nielsen
Direktør Center for Skole
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