
Indholdsfortegnelse:

 

NB: Sorte bokse er placeret over de af afsenders personoplysninger, der ikke 
uden samtykke kan vedlægges som offentligt tilgængeligt bilag. 

1.     Frederikshavn Roklub 
2.     Frederikshavn Kajakklub 
3.     Frederikshavn Golfklub 
4.     Skagen Gymnastikforening af 1796 
5.     Dance Studio Frederikshavn 
6.     De Grønne pigespejdere (Hørkær) 
7.     Vendsyssel Triatlon 
8.     Frederikshavn Rideklub 
9.     Skagen Motionscenter 
10.  Ribberholt Dyreklub 
11.  Frederikshavn Budo Klub 
12.  Sæby Familie og Firmabowling 
13.  Frederikshavn Blackhawks 
14. FDF Frederikshavn kreds 1	
15. Nye Borgerlige	
16. Sæby Springteam	
17. Sportsrideklubbe Lerbæk	
18.Try Thorshøj boldklub	
19. Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler	
20. Sæby Scenen	
21. FFI-fodbold	
22. Frederikshavn Skyttekreds	
23. Tordenskioldgarden	
24. Sæby Golfklub	
25. Sæby familie- og firmaidræt	
26. Idrætssamvirket	
27. FUF	
28. Sæbygaard Gruppen	
29. SEIF	
30. FG 90	
31. Metodistkirkens spejdere	
32. Bangsbo Freja
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Høringssvar - ændring af Frederikshavnerordningen 
           
Indledningsvis vil jeg rose forvaltningen for det store og særdeles veldokumenterede arbejde, der er 
udført i forbindelse med forslaget. Det er ikke altid offentlig sagsbehandling fortjener roser, men det gør 
det bestemt i dette tilfælde, ligesom der skal lyde en stor tak for den åbenhed, der er udvist omkring 
forslaget. 
 
Når man vil ændre en tilskudsordning så radikalt som her, vil der altid være kritik. Efter mødet den 
31.05.2018, er det mit indtryk, at langt hovedparten af den fremførte kritik skyldes, at folk ikke har 
gennemgået det fremsendte materiale ordentligt og ikke fokuserer på sammenhængen i den foreslåede 
ordning, men alene ser på det enkelte tilskud: aktivitetstilskud, lokaletilskud og ekstraordinære tilskud 
hver for sig, uden at se det i sammenhæng. Det må være afgørende, at se på de samlede tilskud 
foreningerne fremover vil få. Et større aktivitetstilskud eller lokaletilskud frigør jo midler i klubben, der jo 
så kan bruges til andre ting såsom f eks transport. Det glemmer folk eller måske ser de det slet ikke. 
 
Det er skræmmende læsning, at ganske få klubber ”tager” hovedparten af pengene i den nuværende 
ordning. Disse klubber vil selvfølgelig miste mange penge på én gang ved den foreslåede ændring, men vi 
andre har løbende gennem de sidste mange år måtte se på, at vores tilskud blev mindre og mindre på 
grund af vores alderssammensætning i klubben. Derfor er det dejligt, at man nu tager fat om nældens 
rod, i stedet for, som katten, ”at luske rundt om den varme grød”. 
 
Man er under alle omstændigheder nødt til at afskaffe 25 års reglen for at imødegå den opdeling af 
foreninger i ”nye foreninger” med medlemmer under 25 år og over 25 år, der er i færd med at ske blandt 
mange af kommunens foreninger.  
 
Med den foreslåede ordning omkring aktivitetstilskuddet vil der stadig være en del arbejde med optælling 
af aktiviteter mv, men hvis man løbende gennem året foretager denne optælling, er det bestemt 
overkommeligt.  
 
Umiddelbart ser det for mig ud til, at alle foreninger fremover vil få mere i aktivitetstilskud end med den 
nuværende ordning. Spørgsmålet er så, om de indbyggede ”trappetrin”, er de rigtige. Som det blev 
fremført på mødet, er det jo de færreste foreninger, der kommer op på + 250 timer for det enkelte 
medlem. Der er også mange foreninger, f eks os selv, der kan få svært ved at nå op på 50 timer, idet vi er 
meget afhængige af vejret.  
 
Man kunne starte med at give tilskud allerede ved 25 timer. For at undgå de ”nulmedlemmer”, tror jeg de 
blev kaldt af Anders Brogaard, så kunne man kræve indsendelse af medlemslister, hvilket formentlig er 
tilladt, selv om der lige er kommet en ny Persondatalov.  
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Under alle omstændigheder er det en stor fordel, at aktivitetstilskuddet nu bliver et fast beløb, i stedet 
for at være et beløb, der blev skruet op eller ned for, afhængig af hvilke midler, der blev tilbage efter 
udbetaling af de øvrige tilskud. Nu bliver det selvfølgelig de nye puljer, der bliver denne regulerende 
faktor. 
 
Med hensyn til lokaletilskud kan vi i roklubben gå fuldt ud ind for det foreslåede og har ingen yderligere 
bemærkninger hertil. 
 
At tilskud til trænerlønninger forsvinder helt, kan vi sagtens acceptere. Det er som om frivilligheden, der 
tidligere tegnede de danske foreninger, fuldstændig er på vej væk. Nu har man indtrykket af, at der 
nærmest skal udbetales løn til så mange som muligt. Det er tankevækkende, at dette trænertilskud 
tilsyneladende ikke giver sig udtryk i flere udøvere. 
 
Der blev fra salen meldt ud, at såfremt tilskud til trænerlønninger forsvandt, så kunne man ikke fremover 
forvente, at klubberne fremavler flere elitesportsfolk såsom professionelle golfspillere, junior OL-
deltagere og danske mestre inden for skøjtesporten mv. Ja - foreningslivet ville nærmest gå i sort, fik man 
indtrykket af. 
 
Her er det værd at holde sig for øje, at tilskud efter Folkeoplysningsloven jf bemærkningerne til loven, er 
tænkt at komme bredden i hele det danske foreningsliv til gode. Tilskuddene skal ikke i sig selv fremavle 
elitesportsfolk, men være et gode for den almindelige idrætsforening, spejderorganisation og resten af 
det almindelige danske foreningsliv. 
 
I vores klub har vi det princip, at alt sker efter frivillighedsprincippet. Vi udbetaler overhovedet ikke løn til 
nogen som helst eller for noget som helst. Det betyder, at hvis vores trænere eller instruktører skal have 
en ny trøje eller træningsdragt, så må de betale selv. Der har blandt klubbens medlemmer aldrig være 
udtrykt modvilje herom.  Vi har heller ikke svært ved at skaffe instruktører eller få folk til at gøre et stykke 
arbejde for klubben, det sig være rengøring af klubhus, vedligeholdelse af materiel, klubhus og arealerne 
omkring mv. Grunden hertil, tror jeg, skyldes det gode sociale sammenhold vi har i klubben. Vi vægter det 
sociale meget højt og for at bruge et fortærsket udtryk, så mener vi, at arbejdet bærer lønnen i sig selv. 
 
Med hensyn til Anlægspuljen kan man ud for forslaget ikke rigtig se om den berøres, bortset fra en 
bemærkning på side 23, hvoraf det fremgår, at man ikke går i dybden med de dele, der ikke direkte bliver 
berørt af det nye udspil. Såfremt bemærkningen indebærer, at den nuværende Anlægspulje bevares 
uændret, vil det være dejligt, idet netop denne pulje i mange tilfælde gør det økonomisk mulig for 
klubberne at etablere energibesparende foranstaltninger mv. 
 
Frederikshavn Roklub har ingen bemærkninger til ikrafttrædelsestidspunktet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Flemming Hansen 
kasserer 
Frederikshavn Roklub 
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1. En omlægning fra aktivitetstilskud til medlemstilskud. 
Den foreslåede ændring synes relativ enkel at administrere. 
Det bliver dog interessant at se, hvilken form for dokumentation for aktivitetstimerne foreningerne skal fremkomme 
med. 
  
2. Fjernelse af 25 års-reglen på lokaletilskud via lokaletilskudsloft på golfklubber og rideklubber. 
Dette forslag finder vi særdeles positivt. 
Vi er en forening med en voksende ældreafdeling, hvor aktiviteterne øges både sommer og vinter. 
De mange sundhedsfremmende aktiviteter belaster naturligt klubbens faciliteter. 
Et tilskud, der ikke er baseret på 25 års reglen, vil således gøre det muligt for klubben yderligere at øge 
aktivitetstilbuddet til kommunens ældre borgere. 
  
3. Lokaletilskud udbetales samlet for forbrugsudgifter og driftsudgifter med 65%. 
Positivt, idet det vil lette klubbens administration i forbindelse med indberetning.  
4. Omlægning af de supplerende tilskud til puljer. 
Denne model hilses velkommen både som en forenkling, men også som en mulig bredere forståelse af 
anvendelsen af eksempelvis kursuspuljen. 
 
Med venlig hilsen 
Frederikshavn Kajakklub 
Lars Ullitz 
 



Frederikshavn den 18. juni 2018 
Kultur- og Fritidsudvalget 

Frederikshavn Kommune 
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Høringssvar – Frederikshavn Golf Klub 
 

Frederikshavn Golf Klub takker hermed for det fremsendte materiale vedrørende en ”ny” 
Frederikshavnerordning. 

Nedenfor har FGK skrevet om klubbens store aktivitetsniveau samt høringssvar til det fremsatte forslag. 

Om Frederikshavn Golf Klub 
 

Frederikshavn Golf Klub(FGK) er beliggende på Oddervej 60, Frederikshavn på lejede arealer. Arealerne 
lejes af Lerbæk Hovedgård A/S. 

Klubben har indgået en kontrakt frem til 31.12.2084 vedrørende leje af arealerne – i 2017 blev der betalt 
450.000 kr i årlig leje. 

Klubben har endvidere en Professionel træner – Pro, som er ansat på kontrakt af FKG, ligesom 
banepersonalet, i alt 8 – 10 stk er ansat af FGK. Klubben har ligeledes en daglig administration, hvor der er 
ansat 2 personer til at varetage klubbens daglige drift, modtagelse af greenfee spillere mv. 

Bistroen i FGK’s klubhus er forpagtet ud til en forpagter, der har i alt 5 ansatte i 2017. 

Dvs. der i FGK er i alt ca 15 ansatte inklusiv bistroen, som alle er bosat i Frederikshavn kommune. 

Medlemmer og klubaktivitet 
 

Frederikshavn Golf Klubs medlemstal i 2017 var i alt 906 betalende medlemmer med følgende 
aldersfordeling er i 2017: 

 

Aldersfordeling Antal 
Senior - 60+ år 467 
Voksne - 25-59 år 348 
Unge 0-24 år 91 
I alt 906 

 



FGK har nogen af landets mest aktive medlemmer. I Frederikshavn Golf Klub findes der en mængde 
”klubber i klubben”. Nedenfor er aktiviteterne i de forskellige klubber beskrevet: 

• Seniordagen – hver mandag næsten hele året rundt spiller klubbens seniorer, dvs medlemmer fra 
60 år og opefter. Der deltager i gennemsnit 87 medlemmer på disse mandage hele sæsonen, som 
går fra april til oktober. Endvidere spiller mange af seniordagens medlemmer i vintersæsonen, hvor 
man afvikler en vinterkonkurrence, ligesom en del af medlemmerne deltager i herre- og 
damedagen og spiller endvidere på andre tider i løbet af ugen. +60 seniorer spiller endvidere på 
individuelle tider og nogle på FGK’s veteran-regions hold. 
 

• Kanin/Begynderafdelingen – en af klubbens vigtigste klubber, idet den skal sørge for at opretholde 
antallet af medlemmer, dvs sørge for nye medlemmer bliver indsluset i klubben samt sørge for at 
fastholde de nye golfere. Kaninerne spiller hver tirsdag aften, ligesom der er træning for kaniner på 
andre tidspunkter i løbet af ugen 
 

• Herredagen – hver onsdag i hele sæsonen spiller alle herreseniorer der har tilmeldt sig herredagen. 
Herredagen er en af landets mest aktive turneringer med 118 aktive deltagere i gennemsnit hver 
onsdag igennem hele sæsonen, som går fra 1.4 – 30.9. Mange af deltagerne på herredagen spiller 
endvidere på andre individuelle tider andre dage om ugen, således at mange herrespillere bruger 
over 10 timer hver uge på golfbanen. Endelig deltagere seniorerne også på klubbens regions hold, 
parmatchklub mv. 
 

• Damedagen – hver torsdag i hele sæsonen spiller alle dameseniorer der har tilmeldt sig. På 
damedagen deltager der 55 i gennemsnit hver torsdag igennem hele sæsonen, som går fra 1.4 – 
30.9. Mange af deltagerne på damedagen spiller endvidere på individuelle tider andre gange om 
ugen, således at nogle damespillere bruger over 10 timer hver ugen på golfbanen samt derudover 
deltager på klubbens regions hold, parmatchklub og seniordag. 
 

• Juniorgolf – FGK har en aktiv ungdomsafdeling med mange tiltag og initiativer i løbet af sæsonen. 
 

• Elitegolf – Klubben har igennem tiden opfostret flere elitespillere – af de mest kendte kan nævnes 
Lucas Bjerregaard, som lige er blevet nr 3 i en stor European Tour mesterskab, og hvor hjembyen 
Frederikshavn nævnes gang på gang. Endvidere kan nævnes Daisy Nielsen og Puk Thomsen, men 
også andre spillere som har fortsat karrieren i andre klubber. 
 
 

• Parmatchklubben – 7 gange i sæsonen holdes der parmatch turnering– i parmatchklubben er der 
36 par som medlemmer samt ca 25 par som prøvemedlemmer – der spilles turnering samt stor 
vægt på det sociale. Parmatchklubbens medlemmer deltager også i alle andre klubber i FGK. 
 

• Turnerings og regionsgolf – FGK har i 2018 sæsonen tilmeldt 7 hold i Senior og Veteran rækkerne. 
Turneringen spilles som en holdmatch både ude og på hjemmebane. Endvidere har klubben 2 hold 
med i Danmarksturneringen.  
 



• Åbne turneringer – flere gange om året bliver der afholdt åbne turneringer for alle klubbens 
medlemmer, hvor man spiller i 3 rækker A, B og C. Der plejer at deltage mellem 60 og 100 i disse 
turneringer, som normalt bliver afholdt en lørdag eller søndag. 
 

• Frivillige – Frederikshavn Golf Klub har en stor og uundværlig stab af mange frivillige til at hjælpe 
med arbejde på og udenfor banen, med træfældning, maling, oprydning, og meget mere. De 
frivillige er nødvendige for at opretholde den fine standard på og udenfor banen, i klubhus, på 
parkeringspladsen, ja alle synlige og usynlige steder i Frederikshavn Golf Klub. 

Konklusionen er som sagt at Frederikshavn Golf Klub er en meget aktiv forening, især også for medlemmer 
over 25 år, dvs 90% af klubbens medlemmer eller over 800 medlemmer som aktiveres i mange timer set 
over en sæson, der for mange af klubbens medlemmer er hele kalenderåret. 

Banen 
For at kunne dyrke golfsporten er FGK afhængig af enten at eje eller leje et større jordareal, hvor golfbanen 
er placeret. Endvidere er det nødvendigt at have en større stab af specialister, dvs greenkeepere der forstår 
at vedligeholde og løbende forbedre det eksisterende golfanlæg. 

Det betyder at der skal udbetales lønninger til banepersonale samtidig med større omkostninger til drift af 
banen, inklusiv en større maskinpark med maskinhus, og klubhuse mv. Endelig betales der et større beløb 
årligt for leje af jord.  

Økonomi 
Frederikshavn Golf Klub har en fornuftig økonomi, men de fleste af klubbens aktiver er bundet i klubhus, 
maskinhus mv og derfor er likviditeten ind imellem stram. 

Af større årlige udgifter kan nævnes følgende: 

• Banedrift 
• Lønninger 
• Leje af arealer 
• Betaling af afdrag lån Frederikshavn kommune. 

For at sikre en golfbane i topkvalitet for klubbens medlemmer samt for at tiltrække greenfee spillere, blev 
det på seneste generalforsamling vedtaget, at den årlige kontingent skal stige yderligere 200 kr gældende 
for de næste 3 år. Den øgede kontingentindtægt skal primært anvendes til banedrift. 

Stigningen i kontingent betyder at hver eneste af klubbens medlemmer over 25 år betaler i nærheden af 
6.000 kr i kontingent til klubben. 

For kontingentet for man så ubegrænset adgang til at spille på banen hele året rundt. 

Nuværende tilskud efter Frederikshavnerordningen 
Frederikshavn Golf Klub modtog 2017 følgende fra Frederikshavnerordningen fordelt på følgende: 

• Lokaletilskud 
• Aktivitetstilskud 
• Trænerlønninger 
• Kørselsgodtgørelse 



Først og fremmest skal FGK oplyse, at man er og har været tilfreds med den eksisterende 
Frederikshavnerordning. For FGK er det utrolig vigtig, at bestyrelsen kan lægge et budget, der kan holde og 
til det brug er det vigtigt at man til næste år kender det nøjagtige beløb, som kan tildeles via 
Frederikshavner ordningen, og dette har været muligt med den eksisterende ordning. 

Den administrative del af ordningen opfattes ikke som særlig vanskelig eller tidskrævende. 

Høringssvar 
 

Frederikshavn Golf Klub skal hermed kommentere forslag til ny Frederikshavnordning, jf fremsendte 
høringsmateriale. 

Indledende bemærkninger Høringsmaterialet 

Først og fremmest er Frederikshavn Golf Klub skuffet over at Frederikshavn kommune i rapporten direkte 
fremhæver ride- og golfklubber, som klubber der får for meget i aktivitetstilskud og på forhånd konkluderer, 
at der skal lægges et loft på et fremtidigt medlemstilskud for disse klubber. 

Det må betegnes som direkte forskelsbehandling. 

Ride- og golfklubber er kendetegnet ved at de har meget store driftsomkostninger, og både Frederikshavn 
Golf Klub og Frederikshavn Ride Klub har store driftsomkostninger, men har ligeledes et meget stort 
aktivitetsniveau. Behovet for aktivitetstilskud ville dale betydeligt, hvis Frederikshavn kommune ville købe 
og stille de samme faciliteter til rådighed for klubberne, så man ”bare” skulle leje sig ind, på linje med 
håndbold- og ishockey klubber i kommunen. 

Bemærkninger vedrørende lokale tilskud 

I Tilskudsanalysen som er beskrevet i høringsmaterialet har KFU foretaget beregninger, der viser at 
gennemsnittet for aktivitetstilskud til andre nordjyske golfklubber er på 34.219 kr, mens gennemsnittet i 
Frederikshavn Kommune for golfklubber er beregnet til 295.686 kr. 

FGK har indhentet offentlige regnskabsoplysninger mv. vedrørende golfklubberne i nabokommunerne, dvs 
Hjørring og Brønderslev kommuner, se oversigt nedenfor: 

Hjørring Kommune 
Klubber Lokale 

tilskud iflg 
analysen 

Skønnet yderligere 
tilskud 

Ejerforhold golfbanen Medlems antal 2017 

Hirtshals 
GK 

5.386 kr  Privatejet – køb støttet af 
EU-midler. Betaler årlig 
leje på 38.000 kr på leje 
af delareal – resten ejes 
selv. 

481, heraf u/25 – 5 
medlemmer 

Hjørring 
GK 

9.382 400.000 kr i yderligere 
tilskud, hvis man 
anvender lejepris fra 
Frederikshavn GK. 
Endvidere har Hjørring 
Kommune slået 
græsarealer på 

Arealer ejet af 
kommunen – aftalt leje til 
50.000 kr årligt(53.838 kr 
iflg. Regnskab fra Hjørring 
GK 2017) 

928, heraf u/25 – 45 
medlemmer 



golfbanen til en værdi 
på 180.000 kr(iflg. 
Afgørelse fra 
statsforvaltningen 
15.6.11) 

Sindal GK 19.562 kr  Arealerne ejes af klubben 
– Realkreditlån på arealer 
og anlæg som afdrages 
årligt 

466, heraf u/25 - 12 
medlemmer 

Løkken  
P & P 

4.459 kr  Areal ejet af driftsselskab 359, heraf u/25 – 11 
medlemmer 

 

 

Brønderslev kommune 
Klubber Lokal 

tilskud iflg 
analysen 

Skønnet yderligere 
tilskud 

Ejerforhold golfbanen Medlemmer antal 
2017 

Brønderslev 
GK 

42.928 kr Hvis der anvendes 
samme lejepris som 
Frederikshavn Golf 
Klub – 450.000 kr 

Arealer ejet af 
kommunen men aftalt i et 
tillæg til kontrakten i 
1981, at der ikke skal 
betales leje til 
kommunen. 

1.010 heraf u/25 – 
50 medlemmer 

Dronninglund 
FK 

41.911 kr  Areal ejet af privat 671, heraf u/25 – 32 
medlemmer 

 

Ovennævnte skemaer viser, at de tal der oplyses fra de forskellige golfklubber ikke kan anvendes som 
sammenligningsgrundlag, idet der er meget forskellige ejerforhold, opstartshistorie mv fra klub til klub. 

Hvis man sammenligner Frederikshavn Golf Klub med Hjørring og Brønderslev Golf klubber, med omtrent 
sammen medlemsunderlag, kan man konstatere, at den store forskel på aktivitetstilskuddet udelukkende 
skyldes de specielle aftaler Hjørring Golf Klub og Brønderslev Golf Klub har med de respektive kommuner.  

Størrelsen af de inddirekte tilskud, der gives udenom lokaletilskudsordningerne, er så store, at det vil være 
direkte vildledende ikke at korrigere for disse tal, når man i høringsanalysen sammenligner med det tilskud 
der gives til Frederikshavn Golf Klub.  

Frederikshavn Golf Klub skal derfor anmode om at hele afsnittet på side 15 tages op til fornyet overvejelse: 

”I forbindelse med gennemgangen af tilskudsordningerne, tegnede der sig hurtigt et billede 
af, at de andre nordjyske kommuner eksplicit har særregler for lokaletilskud til golfklubber og 
rideklubber.  

Disse kommuner benytter sig særligt af § 26 i folkeoplysningsloven, der sikrer at 
”Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, jf § 25, hvis driftsudgifterne for et lokale, 
herunder en hal eller en lejrplads, ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til 
lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens, anvendelse i øvrigt” 



I Hjørring og Brønderslev kommune har man ikke benyttet sig at disse paragraffer, idet der ikke har været 
behov for en nedsættelse af tilskuddet, fordi man i stedet har lejet arealerne til en så lav pris at ikke 
nedsættelse af direkte aktivitetstilskud er aktuel. 

Frederikshavn Golf Klub kan derfor konkludere, at tallene i analysen i høringsmaterialet ikke kan anvendes 
af KFU som et brugbart beslutningsgrundlag, og dermed kan det ikke anvendes som argument for at der 
skal være loft på lokale- og aktivitetstilskud til Frederikshavn Golf Klub i en eventuel ny ordning. 

Konsekvenser af en ny frederikshavnerordning 

En større nedsættelse af tilskud fra Frederikshavnerordningen vil have stor indflydelse på flere områder i 
Frederikshavn Golf Klub. 

For det første vil det på kort sigt forringe klubbens økonomi og dermed vil klubben være tvunget til at 
nedsætte aktiviteterne i forhold til økonomien. På længere sigt vil det betyde, at klubbens store arbejde 
med breddegolf, men også elitegolf, vil blive forringet. 

En yderligere kontingentforhøjelse kan ligeledes komme på tale for at opretholde klubbens likviditet, men 
en yderligere kontingentforhøjelse kan også have en negativ effekt på medlemstallet. 

Afsluttende bemærkninger vedrørende høring om ny frederikshavnerordning 

Frederikshavn Golf Klub håber hermed at have givet klarhed over hvordan vi ser en fremtid for klubben, 
hvis Frederikshavn kommune fastholder den skitserede fremtidige ordning. 

Mange andre sportsklubber i Frederikshavn Kommune er så heldige, at der er bygget haller mv i kommunalt 
regi. Dermed kan klubberne leje sig ind og derefter få refunderet en del af lejen, dvs man behøver ikke at 
drifte den hal, som man spiller i, idet den kan deles med mange andre klubber. Dette er ikke tilfældet for en 
golfklub, der selv må stå for drift og leje osv af hele golfbanen. 

Frederikshavn Golf Klub er overbevist om, at klubben i forhold til de modtagne tilskud fra 
Frederikshavnerordningen, bidrager som en klub med stor social spredning og med meget stor aktivering af 
personer i alle aldre men især at personer over 50 års alderen, hvilket ikke er uvæsentligt med hensyn til 
den almene folkesundhed.  

Endvidere bidrager klubbens mange ansatte ligeledes til stor skatteindtægt for Frederikshavn kommune, 
ligesom det store antal af greenfee spillere bidrager til øget omsætning for forretninger, restauranter mv i 
Frederikshavnsområdet. 

Bestyrelsen for Frederikshavn Golf Klub er til rådighed, såfremt der ønskes en yderligere dialog vedrørende 
dette høringssvar. 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

Frederikshavn Golf Klub 



Skagen den, 19.6.18 

 

Høringssvar fra Skagen Gymnastikforening af 1976 vedr.  

Forslag til ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune 

Det er glædeligt at der nu er taget hul på dialogen om en mere retfærdig og ligestillet ordning for vores 
foreninger i kommunen. 

 

Efter at have gennemlæst høringsmaterialet har vi følgende spørgsmål og kommentarer: 

Grundigt arbejde vedr. tilskudsanalysen, introduktionen, tilskudsoverblik, aktivitetstilskuddet,  

25 års – reglen, de supplerende tilskud samt konklusionen. 

• Vi er af den opfattelse at der må være lige forhold/regler for alle foreninger 
• Vi har ikke haft problemer med at udregne aktivitetstimer ud fra gældende regler 
• Vi er enig i at det er godt at fjerne 25 års reglen. Vi synes det er børnene der skal gives tilskud til,  
• Vi har mange voksne over 25 år som efterspørger hold under gymnastikforeningen, men vi har 

været tilbageholdende på grund af 25 års reglen. 
• Det er ok at der ikke gives tilskud til voksne i foreningen over 25 år, men det er virkelig uforståeligt 

at de modregnes i tilskuddet til børn/unge op til 25 år. 
• Det er svært at gennemskue, hvad det giver af konsekvenser for vores forenings økonomi med 

afskaffelsen af 25 års reglen og i stedet indsætte medlemstilskud? 
• Der er jo kun en` pose penge til deling – hvis posen er stor nok – giver det ikke problemer – men 

sådan er det jo ikke – her kan vi være bekymret for om det bliver ”Først til mølle” princippet eller? 
 
I forslaget om Nyt Medlemstilskud er der eksempler på Medlemmers faktiske aktivering (årligt) 
Hvad ligger der bag ”faktiske aktivering”? 
 
 Vi har flere børnehold som træner 1 time pr. uge, d.v.s. sige at de træner ca. 54 timer om året, 
hvilket vil sige at vi på ingen måde kan opnå tilskud til de børn? 
 
Vi synes ikke at en graduering vil være god. Har et medlem betalt kontingent, må det være det, som 
er udgangspunkt i beregning af tilskuddet. 
Hvis tilskuddet reduceres som foreslået, vil det betyde, at vi fremover ikke kan købe de redskaber vi 
har brug for. Da Hedeboskolen lukkede blev det nødvendigt at have redskaber 4 forskellige steder. 
Redskaberne har en begrænset holdbarhed og udgør derfor en stor post på vores budget. 
 

• Vi er frivillige og ønsker derfor at en evt. ny tilskudsordning bliver så synlig/klar og gennemskuelig 
som overhovedet muligt.  
Foreningen har kun og har altid haft ulønnede trænere/ledere. I sidste sæson var vi 52 frivillige, 
hvoraf der er mange unge mennesker, nogle helt ned til 13 år. Lederne er gode rollemodeller for 
gymnasterne og hinanden. Det er et kæmpe socialt arbejde der udføres i vores forening. 
Indenfor gymnastikken er der mange valgmuligheder, vi spænder lige fra Mor/Far- Barn til voksne, 
hvor den ældste er 80 år. For at følge udviklingen indenfor gymnastikken er mange ledere på kursus 



hvert år. Mange af vores unge dygtige ledere rejser fra byen ved 20 års alderen. Nye kommer til og 
vi har derfor store udgifter til uddannelse. 
Mange af vores kurser er lagt udenfor Nordjylland, derfor er vores transportudgifter meget høje. 

• Lejen på 50 kr. ved Skagen Skolen ser vi meget nødig forhøjet. 
• Vi er enig i at betaling af de udendørs arealer skal ligestilles med indendørs arealer 
• Vi er bekymret for den nye Ramme model, hvor vi kan se at afsnittet med Supplerende tilskud vil 

blive reduceret med 3,5 mill ?? 
 

• Vi har svært ved at gennemskue den nye ordnings konsekvenser og er bekymret for vores 
fremtidige overlevelse, rent økonomisk. 
 
Vi ser frem til et nyt møde, hvor disse spørgsmål og kommentarer bliver drøftet, inden 
ændringerne bliver en konsekvens. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Skagen Gymnastikforening af 1976 
Hanne Rasmussen, kasserer 
Alice Petersen, formand 
 



 

Høringssvar vedr. forslag til ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninger. 

 

Dance Studio Frederikshavn har med stor interesse læst og fulgt oplægget til den kommende 
tilskudsordning for folkeoplysende foreninger. Vi vil gerne indledningsvis kvittere for det gode 
samarbejde og det gode initiativ med at inddrage foreninger mv i de debatmøder der har været.  
 
Når det så er sagt så er vi meget bekymret for vores forening og dens overlevelse. Som vi kan 
se ud af oplægget så mister vi stort set hele vores tilskud (2018 kr. 158.000,00). Vi lønner vores 
instruktører og det vil være umuligt at yde den kvalitet på danseundervisning uden denne 
mulighed. Det er blevet sværere og sværere at skaffe frivillige til opgaver i foreningen og hvis 
ikke vi kan aflønne vores instruktører, så finder de andre steder at undervise, det kræver 
uddannelse og et stort kendskab til danseverdenen at undervise og lave koreografier som kan 
konkurrere med andre danseforeninger i Danmark.  
 
De fleste af vores medlemmer (3-15 år) træner ca. 1 time om ugen i så også på vores 
aktivitetsstilskud vil vi blive ramt, Hovedparten af vores medlemmer vil derfor aldrig nå op på en 
aktivering som kan give et medlemsstilskud. 
 
Vi har på Hånbækskolen stort set ingen mulighed for at lave fælles aktiviteter i de lokaler vi har 
til rådighed, derfor er vores ture til stævner, og konkurrencer stort set vores eneste mulighed 
for at lave noget som kan samle klubben. Vi gør derfor meget ud af at sende vores dansere 
samlet afsted til ovennævnte ture i lejede busser, så hvis vi også mister tilskud til dette, så 
bliver det simpel hen for dyrt for forældre at sende deres børn med på disse ture som er med til 
at skabe et fantastisk sammenhold og repræsentere Frederikshavn ved forskellige 
konkurrencer. Vi har i år haft hold som har været repræsenteret ved DM i Operaen, og hold som 
opnåede sølv ved DM og som har kvalificeret sig til VM i Holland senere i år, skal disse børn i 
fremtiden ”snydes” for disse muligheder? 
 
Dance Studio Frederikshavn er en klub som i høj grad er præget af bestyrelsesmedlemmer, der 
frivilligt gør noget for andre borgere for det fælles folkeoplysende bedste, ja vi aflønner vores 
instruktører, men uden den mulighed var der ikke en forening. Hvis vi mister størstedelen af 
vores tilskud så er der kun medlemmerne til at betale. Det er bekymrende idet vi mener at alle 
børn og unge fortjener lige muligheder og vi har en bekymring for at flere af forslagene vil 
ramme de dårligst stillede børn.  

Vi er i forvejen ramt af helt urimelige restriktioner i vores lokaler på Hånbækskolen, samt udsigt 
til en stigning i husleje, så hvis dette høringsforslag vedtages så skal vi som forening kraftigt 
overveje om vi har kræfterne til at forsætte.  

Dance Studio Frederikshavn stiller sig gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående, hvis 
det har interesse.  

 

Med venlig hilsen 

Tenna Rom 
Formand 
Dance Studio Frederikshavn 
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Til KFU. 
  
  
Tak for det udarbejdede materiale og tak for en god dialogaften den 31. maj. 
  
De grønne Pigespejdere har følgende input: 
  
1. 
Vi finder det problematisk, at vi fremover skal udarbejde mødedeltagelse på hver enkelt medlem. I dag tæller vi op 
det antal børn der deltager på vores mødeaftener, weekends, sommerlejr med mere. Men vi har ikke 
timetallet/fremmødeprocenten pr. medlem. Det vil blive en kæmpe administrativ opgave. Bestemt ikke en lettelse 
for os ledere.  
2.  
Vi mener, at børn op til og med 15 år bør tælle med en væsentlig større vægt end medlemmer fra 16 til 24 år. Det 
kræver ledertid og aktiviteter, at have de yngste medlemmer. I dag tæller de dobbelt indtil det 18 år.  
3.  
Timefordelingen skal justeres. 
Vi er mange foreninger der har en ugentlig mødeaften, samt 2 til 3 weekendture, 2 årlige dagsture og måske en 
sommerlejr. Vi vil aldrig kunne opnå et timetal som udløser et fornuftigt medlemstilskud. 
Vores forslag er, at vi fra > 24 timer opnår 75 kr. > 75 timer opnår 150 kr., > 100 timer opnår 200 kr. osv.  
Samtidig, som beskrevet i punkt 2, mener vi at børn op til og med 15 år skal tælle dobbelt. 
Alternativt et FAST beløb pr. kontingentbetalede medlem op til 25 år.  
  
4.  
Lokaletilskud. 
25 års reglen bør fastholdes. Der vil komme rigtig mange foreninger der fremover vil gøre brug af lokaletilskud, hvor 
medlemmerne alle er voksne.  
Vi har ikke brug for, at vi skal bruge flere ledelseskræfter til at finde penge, så vi kan betale vores husleje. Vi gør en 
stor indsats for at give børnene nogle gode oplevelser og værdier, men vi bruger også utroligt meget tid på at tjene 
penge til betaling af vores husleje. Såfremt dette tilskud reduceres yderligere, bliver det en håbløst situation for os 
mindre foreninger.  
  



2

For god ordens skyld gør jeg opmærksom på, at vi bruger Hørkærhytten, Jørgen Brøndlundsvej i Frederikshavn. En 
spejderhytte som desværre anvendes alt for lidt. For flere år siden, brugte Frederikshavn Kommune den til legestue, 
men nu er der alene 3 hold værdibaseret ungdomsarbejde i hytten. Derfor vil det være guld værd, såfremt andre 
klubber ville anvende den. Dette til gavn for hytten, Frederikshavn Kommune og os der allerede bruger den. Vi har 
flere gange gjort Frederikshavn Kommune opmærksom på den store ledige kapacitet der er i hytten. Vi er også villig 
til at gå i drøftelse om et salg af hytten, så den kunne blive mere anvendelig for andre.   
  
Vi håber, at I vil se positivt på vores input. 
  
Venlig hilsen 
De grønne Pigespejdere, Hørkær, Frederikshavn gruppe 
  
Venlig hilsen 

 

Lea Magnusson 
Direktør 
 
Support og Forvaltning 

Telefon: 96342985 / 25270522
E-mail: lmm@sparnord.dk 
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hejsa svar på hørings martiale  
 
jeg er ikke den bæste til at skrive langt  
jeg ved ikke helt hvilken ben jeg skal  stå på og finde hovde og hale i  
 
jeg syndes det er svenerrig at der gives tilskud til betalet ins for så er det en forratning og ikke en klub  
jeg syndes det er fedt at 25 års reglen forsvinder heldt så man også kan få tilskud til folk over 18 år  
den model i har lavet til arktivering for er måske fin men men arktiverings timerne hinger slet ikke samme 
med virkligheder  
var det ikke næmer og sige 1 medlem giver 300 kr og så er der ikke så maget bøvel og man man søge 
transport hvis man ligger lavet væk og syndes det er mega god at man kan få tilskud til uddanlse af ins det 
motiver mega maget for både klubber og ins så de komme af sted  
 
hvis det ikke giver mening må i maget gerne ringe på 22165430 
 
jeg syndes bare i skulle overvenje et total enket syste  
 
1 medlem giver 300 kr i tilskud der kan søges op til 80 % af ins uddanlse og klubber der har et volsomt 
udgift til transport skal søge om det  
 
så kan alle finde ud af det    
 
 
--  
Med venlig hilsen 
Benny  
Formand 
Vendsyssel Triatlon 



     Frederikshavn 17. juni 2018 
Høringssvar fra Frederikshavn Rideklub til 
 

Høringsmateriale: Forslag til ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninger 
i Frederikshavn kommune. 
 
Frederikshavn Rideklub (FRK) har med stor bekymring og undren, læst forslaget til ny 
tilskudsordning. Undringen skyldes beslutningsgrundlagets talmateriale og undren over, hvorfor 
KFU kun ønsker at undersøge ride- og golfklubber. Bekymringen skyldes, at den foreslåede 
tilskudsordning, ud fra vores betragtning og beregninger, er misvisende og har nogle alvorlige 
konsekvenser for Frederikshavn Rideklub, som vi i det følgende vil opridse og måske bedst kan 
beskrives således: 
 
FRK har tre afdelinger, hvor ingen af dem kan eksistere uden hinanden.  

 
 

Konsekvens 1: Lukning af Elevafdelingen på Frederikshavn Rideklub (FRK) 
Det er ingen hemmelighed, at det at køre en elevskole ikke er en rentabel forretning. Inden for den 
sidste årrække har adskillige rideklubber af økonomiske årsager lukket deres elevafdelinger. FRK er 
en af de få tilbageværende i Frederikshavn kommune, der tilbyder rideundervisning til børn, unge, 
voksne, handicappede mfl. der ikke har egen hest/pony.  

Via den nuværende tilskudsordning, modtager Frederikshavn Rideklub et lokaletilskud på 800-850 t. 
kr., der dækker tilskud til drifts- og vedligeholdelsesudgifter for adgangsvej, parkering, to ridehaller, 
rytterstue, omklædningsrum, toiletter, kontor, osv. Der modtages ingen tilskud til staldarealer og til 
”drift” af elevhestene. Med den nuværende tilskudsordning kan vi holde elevskolen kørende med et 
mindre underskud. Bliver forslaget til en ny tilskudsordning en realitet, vil første konsekvens for FRK 
være at elevskolen bliver lukket ned, begrundet i et markant fald i lokaletilskud og bortfald af 
træner/instruktørtilskud. Sender vi ”regningen” videre til de ryttere, der benytter sig af elevskolen, vil 
egenbetalingen på holdundervisning blive så uforholdsmæssig høj, at det kun vil være de mest 
velhavende, der har råd til at gå til ridning. Dette er stik imod FRKs ånd og holdning, om, at ALLE 
SKAL KUNNE GÅ TIL RIDNING.     



Konsekvens 2: Handicapridning og ridning for andre socialt udsatte grupper vil dermed også 
ophøre 
Lukker FRKs elevskole, vil dette også betyde en øjeblikkelig afvikling af vores handicapridning og 
ridningstilbud for kommunens institutioner og skoler. Dette er et alvorligt eksempel på, at det nye 
forslag rammer socialt skævt. Det kan vi ikke forestille os at Frederikshavn Kommune er 
interesserede i, specielt set i lyset af, at man har ønsket at få værtsrollen for Special Olympics.   
 
Konsekvens 3: Tab af en social ansvarlig arbejds- og uddannelsesplads 
FRK er en arbejdsplads, der tager socialt ansvar. Vi modtager borgere, som skal i arbejdsprøvning, 
samfundstjeneste eller af forskellige årsager ikke kan tage et regulært job. Derudover uddanner vi 
de kommende beridere. Mister vi elevskolen, vil der ikke længere være faglig eller økonomisk 
grobund for at beholde vores nuværende ansatte. Uden en elevskole mister FRK ydermere licensen 
fra Dansk Rideforbund til at fungere som lærested for beriderelever.  
 
Konsekvens 4: Et kraftigt fald i aktivitetsniveau og talentudvikling 
Tabet af vores elevafdeling samt personale (undervisere) og konsekvenserne heraf kommer til at 
rulle som en lavine. Det vil være umuligt for os at arrangere de store landsstævner, som vi faktisk er 
den eneste rideklub, nord for fjorden, der gør. Vi skal i 2018 være værter for DM i ponydressur for 
niende gang i træk. Et værtskab der betyder mere end 500 gæster, der bor og overnatter fire dag i 
Frederikshavn  Hvis der ikke kommer nye børn til ridesporten, drænes klubben for medlemmer og 
aktivitetsniveauet vil falde markant.. Dette formodes at være stik imod Frederikshavn Kommunes 
ønsker. Talentudvikling kræver uddannede undervisere.  
 
§26 i Folkeoplysningsloven: 
Vi finder det problematisk, at §26 anvendes som legalitet til pr. automatik at fastsættelse en øvre 
grænse for tilskud til ride- og golfklubber, uden at der tages hensyn til aktiviteternes art. I øvrigt siger 
§26 klart, at det er kommunalbestyrelsen, der skal vurdere om tilskuddet til en given forening er 
rimeligt eller ej, og derfor finder vi det problematisk, at paragraffen anvendes til udelukkende 
administrative beslutninger. 
  
Når man begynder at benytte § 26 til andet end nedsættelse af udgiften efter konkrete singulære 
skøn, opstår problemer med det juridiske princip om ”at sætte skøn under regel” ved, at man laver 
sine egne regler og systematisk beregner lokaletilskud pr. bruger uden hensyntagen til, at nogle 
aktiviteter simpelthen lokalemæssigt er dyrere end andre. Man laver dermed reelt et 
særligt gennemsnitligt tilskud og ikke det lovbestemte tilskud til LOKALET.  
 
Kort sagt vil det nye forslag medføre: 

- Lukning af klubbens elevafdeling 
o En social skævvridning inden for ridesporten i Frederikshavn Kommune 
o Ingen ridetilbud til psykisk og fysisk handicappede i Frederikshavn Kommune 

- Manglende rekrutteringsgrundlag til stald- og undervisningsafdeling 
- Store prisstigninger på opstaldning og undervisning 

o Så store at mange vil være nødsaget til at stoppe i sporten  
- Tab af arbejds-, aktiverings- og elevpladser 
- Markant fald i aktivitetsniveau inden for ridesporten (særligt for børn og unge) 
- Talentudvikling umuliggøres  

 
Grundlaget for det nye forslag til ændring af tilskudsordningen er baseret på fejl, vildledning 
og mangelfulde oplysninger 
Vi må desværre erkende, at forslaget fra KFU er baseret på graverende fejl og ikke afspejler en 
professionel gennemgang af vilkår og sammenligningsgrundlag for nuværende tilskudsregler.  



I bilag 1 har vi uddybet de enkelte punkter i forslaget, som vi mener er behæftet med fejl. Vi 
beklager, at bilaget er blevet langt, men dette understreger kun omfanget af fejlslutninger og 
misinformationer.  
I bilag 2 findes en beskrivelse af Frederikshavn Rideklub og klubbens prisliste, for at belyse at 
medlemmerne allerede har en høj egenbetaling. 
 
Forvaltningen har udbedt sig svar på følgende spørgsmål: 
Hvad er foreningernes holdning til KFU’s forslag om at forsimple og skabe en mere 
gennemsigtig udregning og forståelse af et nyt medlemstilskud? 
Vi finder ikke at medlemstilskuddet vil blive nemmere at håndtere. Der skal fortsat tælles timer for 
det enkelte medlem – præcis som i det nuværende aktivitetsregnskab. Vi finder det også yderst 
besynderligt, at sociale arrangementer, ridelejre og hele det nødvendige for/efter arbejde af en 
ridetur ikke medregnes i et nyt ”medlemstilskud”. 
  
KFU vil gerne høre hvad foreningernes holdning er til, at kommunen ønsker at lempe 
reglerne for lokaletilskud med den nævnte model? 
Vi mener, at beregningerne er baseret på fejlagtigt og manipulerende grundlag. Vi finder det 
useriøst at sammenligne rideklubberne i regionen uden at undersøge, hvilke former for ”lokaler” og 
aktiviteter klubberne har. Eksempelvis udgør FRKs udgifter til el alene 190.000 kr. med 60 % 
godtgørelse = 114.000 kr. Dette er stort set lig med ”Regionsgennemsnittet” for en rideklub. 
Useriøst når mere end halvdelen af de klubber, der indgår i undersøgelsen, end ikke har én ridehal 
– FRK har to. 
Vi mener, at den nuværende ordning er meget gennemsigtig og følger de reelle udgifter i klubberne, 
specielt set i lyset af, at den foreslåede nye ordning er mindre gennemsigtig og baseret på ikke-
retvisende tal.  
  
KFU ønsker at høre foreningernes holdning til, at de supplerende tilskud omlægges til puljer, 
der kan målrettes og tilfalde reel aktivitetsfremmende aktivitet? 
Hvis en ”reel aktivitet” inden for ridning kun betragtes som den tid, rytteren sidder på hesten, må 
den aktivitetsfremmende aktivitet være de aktiviteter, der ligger i forbindelse med og er nødvendigt 
for ridningen – klargøring og pasning mv. hvilket er vores klare opfattelse, at de er. De må dog 
betragtes som et selvmodsigende spørgsmål, idet der i høringsmaterialet argumenteres for, at det 
kun er den er konkrete aktivitet, der er tilskudsberettiget (altså den tid rytteren er på hesten). Vi 
finder det igen useriøst at forestille sig, at klubberne kan budgettere et regnskabsresultat og 
prisfastsætte aktiviteterne uden kendskab til en puljetildeling efter ansøgning. 

Vi håber, at vi med dette høringssvar kan bidrage til en markant revurdering af forslaget. 
Frederikshavn Rideklub vil meget gerne fortsætte med at tilbyde rideaktiviteter, som vi har gjort i 
mere end 50 år – vil Frederikshavn Kommune være med? 

Fremfor at ændre en velfungerende ordning, kunne en mulighed for besparelse være at nedsætte 
lokaletilskuddet til de lovpligtige 65 % for ALLE foreninger. 

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere dialog og informationer, såfremt, der er elementer i dette 
høringssvar, der giver anledning til yderligere spørgsmål. 

Vi takker i øvrigt for muligheden for at afgive høringssvar. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Frederikshavn Rideklub 
 



 

Bilag 1:  
Bemærkninger til konkrete elementer af høringsmaterialet: 
Det skal bemærkes, at FRK har søgt og fået aktindsigt i det materiale, der ligger til grund for 
høringsmaterialet.  Dette materiale var efter vores vurdering så mangelfulgt og fejlbehæftet, at vi bad om det 
resterende materiale bl.a. fra regionens største kommune Aalborg og vores nabokommune, Hjørring. Svaret 
var, at vi havde fået alt materialet, idet Aalborg ikke havde meldt tilbage, og Hjørring havde oplyst, at de ikke 
havde yderligere. Umiddelbart lyder formålet med ændringer af tilskudsordningen god, for hvem ønsker ikke 
forenkling og gennemskuelighed og et mindre bureaukratisk system, der tillige skal være sammenlignelig med 
de øvrige kommuner. 
 
I introduktionen - side 6 - bemærkes  

- ”at Frederikshavn kommune på en lang række områder har regionens mest favorable 
tilskudsmuligheder”  

- ”vi må også erkende, at de høje tilskud hverken afspejler sig i vores foreningers tilfredshed og ej 
heller kan aflæses direkte i foreningernes medlemstal”.  

 
Det må undre, at man omtaler det som regionens mest favorable tilskudsmuligheder, når man ikke har 
medregnet regionens største kommune med over 213.000 borgere. 
 
Manglende tilfredshed og medlemstal? Her ved vi jo ikke, hvem der har udtrykt utilfredsheden fx om det er 
klubber fra Frederikshavn kommune eller fra København? Men en medlemsfremgang på over 11 % i FRK må 
da vække undren, når man i introduktionen skriver det modsatte. Tallene har jo ikke været tilgængelige for 
FRK, så vi kan jo kun gætte på, at der må være de øvrige foreninger i kommunen. 
 
I aktivitetstilskuddet - side 11 - bemærkes 

- At det især er en tyngende ekstraopgave for forvaltningen, samt at nogle foreninger snyder med 
aktivitetstimetale. 

 
Det er der jo ingen, der syntes er optimalt, så forenklinger kan give personalebesparelser i forvaltningen, og 
alle får, hvad de retmæssigt er berettiget til. Der skal bare lige udarbejdes en retvisende opgørelse af 
aktivitetstid for der er væsentlig forskel på at tage et par sko på eller møde ind til spejder, og så det at gøre fx 
en hest klar før og efter den egentlige ridning. 
 
I aktivitetstilskuddet – side 12 – bemærkes 

- CFK har bedt de nordjyske kommuner om at oplyse hvor stor en del af deres samlede tilskudsbudget, 
de specifikt går til aktivitets – og medlemstilskud. 

 
Materialet syntes meget mangelfuldt. Eksempelvis er der kun medtaget 9 af regionens 11 kommuner, idet der 
kun er samlet materiale fra knap halvdelen af regionens i alt 587.335 borgere. Aalborg kommunes over 
213.000 borgere er ikke medregnet. Det vil sige, at analysen kun har ”de billigste” kommuner med, hvilket 
skønnes at lave en skævvridning når man sammenligner bykommuner med landkommuner. 
 
I 25 års-reglen – side 15 – bemærkes 

- Spørgsmål til øvrige kommuner:  
- Hvad giver kommunen i lokaletilskud til de enkelte klubber? 
- Hvad er deres totale (drifts)udgifter til henholdsvis golf- og rideklubberne? 

 
Konklusionen er, at Frederikshavn Kommune i forhold til de andre kommuner i regionen giver 316.643,- i 
gennemsnit for en rideklub, mod regionsgennemsnittet på 132.952, Tallene bliver endnu mere iøjnefaldende 
hvis det undersøges, om de højere tilskud, også konverteres til flere unge udøvere. Et sammenligneligt 
eksempel med Hjørring kommune i forhold til rideklubberne afslører dog, at denne sammenhæng ikke findes. 
I ovenstående eksempel ses det, hvordan nabokommunen Hjørring kommune, med samme antal klubber, og 
for cirka 1/5-del af midlerne, kan engagere over 30 % flere unge u. 25 år til ridning end foreningerne i 
Frederikshavn Kommune formår. 
 
Her må vi igen protestere over for det indsamlede materiale og brugen af det, idet materialet synes endda 
meget mangelfuldt og fyldt med fejl. Eksempelvis er der igen kun medtaget 9 af regionens 11 kommuner. 



Hjørring kommune har oplyst – jfr. vores aktindsigt - at deres medlemstal u. 25 år er 554 og ikke 648 som 
brugt i udregningen. 
 
Hjørring kommune har opgivet tilskud til Hjørring Rideklub som 0 kr., men dette er ikke hele sandheden, idet 
Hjørring Rideklub i 2016, hvilket er året Frederikshavn kommune har spurgt til, ikke selv ejede deres rideklub. 
Den var da ejet af Hjørring kommune, der havde alle udgifter, hvorfor de selvfølgelig ikke har givet tilskud til 
Hjørring Rideklub.  
 
Hjørring kommune har slet ikke nævnt Sindal Rideklub, der er en relativ stor klub med i dag 166 medlemmer 
jf. Dansk Rideforbund. Vi er bekendt med, at Sindal Rideklub i perioden har været under konkursbehandling 
og derfor måske ikke var tilskudsberettiget. Dog ved vi, at Sindal Rideklub fik tilført midler fra Hjørring 
Kommune, hvilket flere gentagne gange er blevet nævnt i pressen, idet borgmesteren også fik en 
politianmeldelse for at give midler til en klub, der ikke var tilskudsberettiget. 
 
Brønderslev kommune har også meldt ind med tal, og her kan vi oplyse, at der er tilgået oplysninger om, at 
Brønderslev Rideklub i år har fået fordoblet deres tilskud fra kommunen. Dette udsagn har vi dog ikke skriftlig 
dokumentation for. 
 
I øvrigt er det en besynderlig måde at udregne gennemsnit. Ja – det ligner mest en politisk beslutning med et 
på forhånd fastlagt mål, hvorfor det så bare gjaldt om at finde de rette tal så ligningen gik op. Man har kun 
brugt cirka halvdelen af regionen, hvor blandt andet regionens næststørste rideklub, Aalborg, er placeret, og 
efterfølgende udeladt to af større rideklubber i Nordjylland, Hjørring og Sindal med i alt 391 medlemmer.  
Sådan kan man altså ikke regne gennemsnit! 
 
FRK finder det også besynderligt, hvorfor det kun er ride- og golfklubber som indgår i undersøgelsen og at 
netop disse to typer af klubber skal rammes af et ”Regionsgennemsnit” med loft over tilskud. 

Et andet eksempel: 
Kommunen spørger de øvrige: Hvad yder I i tilskud til skøjte- og ishockeyklubber?: 
Kommunen modtager ingen oplysninger fra Aalborg og de øvrige melder 0 kr. ind 
Udregning: Kommunen yder selv tilskud til egne klubber på fx 2.000.000, og de øvrige har ikke meldt noget 
ind, således vil det samlede tilskud i regionen være 2.000.000 kr. divideret med de 11 kommuner = 181.818 
kr. Konklusion: Kommunen vil ned på gennemsnittet og ”sparer” 1.818.182 kr. 
Nej – sådan kan man ikke regne, men er det man har gjort. 
 
Frederikshavn kommune vil gerne ned på regionens gennemsnit, men det ”sjove” med matematik er, at når 
Frederikshavn kommune nedsætter sit gennemsnitlige tilskud med jf. oplægget med 183.691 kr. til regionens 
gennemsnit på 132.952. Ja – så kan alle kommuner, også Frederikshavn Kommune – starte forfra, for nu er 
regionens gennemsnit jo faldet, og der er basis for endnu en gang matematisk leg mod bunden. 
 
Det sidste afsnit ”dokumenterer”, at Hjørring kommune engagerer 30 % flere unge for 1/5-del af midlerne end 
Frederikshavn kommune kan. Dette er en meget tynd – endsige urigtig – påstand, idet FRK jfr. 
indrapporterede tal til Dansk Rideforbund i 2017 har en medlemsfremgang på over 11 %.  
 
I 25 års-reglen – side 16 – bemærkes 

- Folkeoplysningsloven åbner en dør. 
 
Her må vi igen henvise til mangelfulde og urigtige materiale, der ligger til grund for Frederikshavn Kommunes 
”dokumentation og argumenter”. 
Hvis Frederikshavn Kommune finder § 26, stk. 2 skal i spil jf. § 25, hvis driftsudgifterne til et lokale, herunder 
en hal eller lejrplads, ikke svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale, herunder en hal 
eller lejrplads, på egnen, så vil FRK meget gerne modtage bistand fra Frederikshavn Kommune, hvis man 
mener, at driftsudgifterne kan blive lavere end med vores frivillige indsats. FRK meget gerne vil samarbejde 
med for at nedbringe driftsudgifterne. 
Frederikshavn Kommune må vel have en stor erfaring i drift af sportsbygninger fra kommunens 
svømmehaller, skøjtehaller, Arena Nord, sportshaller, hvilket  
 
Vi vil dog påpege, at drive en rideklub på FRKs størrelse ikke umiddelbart kan sammenlignes med alle øvrige 
rideklubber, ligesom vedligeholdelse af arealer og bygninger er store. 



Alle FRKs bygninger er opført og renoveret med tilladelse fra Frederikshavn Kommune efter behandling i 
Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget – ja sågar på Byrådsmøde, i forbindelse med udskiftning 
af tag på den store ridehal og renovering af den lille ridehal.  
 
Til dette punkt skal også nævnes, at det ikke skønnes retfærdigt at sammenligne FRK med de øvrige 
rideklubber, da spændet mellem klubberne går fra 21 til 317 medlemmer jfr. Dansk Rideforbund. Det ville man 
jo heller ikke gøre over for andre sportsgrene. 
 
De supplerende tilskud - side 18 – bemærkes 

- Frederikshavn kommune topper de økonomisk tilskud til leder- og instruktørtilbud, trænertilskud og 
transporttilskud. 

 
Som nævnt i bilag 1 med beskrivelse af FRK forklarer vi, hvorfor vi har valgt at have faglært personale på 
rideklubben, ikke mindst i forhold til sikkerhed. Dette har kunne lade sig gøre i kraft af 
”Frederikshavnerordningen” – også selv om tilskuddet er blev minimeret fra 50% til nu 30%. 
 
FRK benytter sig kun minimalt af transporttilskud. 
 
De supplerende tilskud - side 19 – bemærkes 

- Høje tilskud – lav tilfredshed 
 
Vi har desværre ikke fået DIF-rapportanalysen med i vores aktindsigt, så vi kan ikke udtale os om, hvor og 
med hvem analysen er lavet, men er meget sikre på, at det på ingen måde kan gælde for FRK, hvor vi gør 
meget ud af, at alle skal være glade og tilfredse i klubben. Vi er derfor meget kede af, hvis vi skal i samme 
bås, som de utilfredse. 
 
Vi har i 2018 haft besøg af udvalg og af formanden for udvalget alene, hvilke forhåbentlig kan bekræfte 
oplevelsen af en meget positiv stemning i klubben. 
 
Her må igen henvise til medlemsfremgangen i 2017 på over 11 %, og kan i samme åndedræt oplyse, at vi 
faktisk har medlemmer der kommer fra Skagen, Brønderslev, Sæby og Sindal – både som opstaldere og 
alene for sammenholdet (stævner med videre) og undervisning af kompetent personale. 
 
Konklusion – side 21 - bemærkes 

- Center for Kultur og Fritid har via en dybdegående undersøgelse af de nordjyske kommuners 
tilskudsordninger, samt indhentede rammevilkår og budgettal kunne konstatere….. 

 
Den ”dybdegående undersøge” af nogle af de nordjyske kommuners tilskudsordninger mv. har vi jo i 
ovennævnte indlæg fået fastlagt, at de er meget mangelfulde og fejlbehæftet. 
 

- …regulere de  uforholdsmæssige høje udgifter til golf- og rideklubberne…. 
 
Det synes på ingen måde præsenteret, at udgifterne til FRK er uforholdsmæssigt høje i forhold til at drive 
”Nordjyllands største rideklub”, ligesom FRK er mere end villig til at gå i nærmere samarbejde med 
Frederikshavn Kommune, hvis man har erfaringer og værktøjer til at drive klubben billigere uden at vi samtidig 
bliver dårligere. Det sidste er jo nemt nok: Vi kan jo følge de øvrige rideklubber i kommunen og skille os af 
med elevafdelingen, men det vil få uoverskuelige konsekvenser for både FRK og mange andre jf. vores 
opstillede konsekvenser.  
 
Hvis FRK er nødsaget til at spare så voldsomt, at vi må nedlægge elevafdelingen, således har de 
medlemmer, som ikke er så socialt og økonomisk velfunderede, mistet muligheden for at gå til ridning i FRK.  
Ridning i Frederikshavn Kommune bliver så en sport alene for de socialt og økonomisk bedst funderede – 
altså en rigmandssport, hvilket den allerede er mange steder i landet. Det er blandt andet de mange klubber, 
der har kontaktet FRK for at få råd og bistand til at flere frivillige, idet deres medlemmer jo betaler dyrt for 
opstaldningen, hvorfor de forlanger service uden modydelser. Vi, FRK, vil meget fraråde Frederikshavn 
Kommune at træde ned ad den sti. 
 
Forslag til ny tilskudsordning – side 24 – bemærkes 

- Medlemmets faktiske aktivering (årligt) og medlemstilskud 
 



Vi har tidligere i vores høringssvar, samt direkte over for udvalget og senere udvalgets formand, forsøgt at 
forklare, at ridesport for de flestes vedkommende er mere end en sport – ja, nærmest en livsstil – idet 
sportsudøveren ofte deltager med hele familien. De unge kan jo ikke køre bil og trailer til stævner, træning mv. 
 
Derfor undrer det også, at maksimalt medlemstilskud slutter ved ”+250 timer”, med mindre det er en bevidst 
handling for at sortere de sportsgrene fra eller begrænse deres virke, som har medlemmer med væsentligt 
flere timer end 250 timer om året. 
 
Forslag til ny tilskudsordning – side 25 – bemærkes 

- Forslag: Fjernelse af 25 års-reglen på lokaletilskud 
 
Her konstateres igen, at forslaget bygger på et fejlbehæftet og mangelfuld forarbejde blandt andet fordi man 
igen kun har cirka halvdelen af borgerne i regionen med i gennemsnittet. 
 

- Forslag: Forbrugs- og driftsudgifter sammenlægges og defineres som én. 
 

I den nuværende ordning ydes der 75% i tilskud til driftsudgifter og 60% til forbrugsudgifter. Alene her vil FRK 
miste et tilskud på 124.000 kr. hvis altså tilskudsloftet afskaffes for rideklubber. 
 
Forslag til ny tilskudsordning – side 26 – bemærkes 

- 1. Transportpuljen, hvor foreningen kan søge dækning af udgifter i forbindelse med stævne uden for 
kommunegrænsen. 

 
Her blev vi så positivt overrasket, da rigtig mange af rytternes stævner ligger i andre kommuner, landsdele og 
lande, hvorfor de vil gøre væsentligt billigere for den enkelte rytter at komme til stævner, idet chaufføren med 
stor bil og kørekort til at køre med hestetraileren jo også kan dækkes, ikke mindst når det kræver overnatning 
fx ved stævner, der går over flere dage. 
 

- 4. Visionspuljen: Denne kan benyttes til at målrette indsatser i forhold til fx parasport og 
handicapidræt, talentudvikling, integration med videre. 

 
Dette punkt er vel nærmest selvmodsigende i til tidligere udmeldte påstande om, at vi, rideklubber, bruger for 
mange penge på driften fx til parasport og handicapidræt, idet vi jo tidligere har påpeget, at det er relativt dyrt 
at have en elevafdeling med heste, som de handicappede kan benytte. Og talentudvikling er jo nærmest en 
by i Rusland, hvis klubben ikke har råd til at have kompetent, uddannet personale til undervisning. Her ligner 
FRK og ridesporten jo alle andre sportsgrene, at det er meget svært at udvikle sportsudøvere uden de rette 
undervisere og trænere. 
 
Forslag til ny tilskudsordning – side 28 – bemærkes 

- 1.1.2020: Tilskudsordning vil først få effekt for eksisterende foreninger fra den 1.1. 2020, idet 
foreningernes tilskud udbetales bagudrettet. 

 
Her ville det klæde med en bemærkning om, at foreninger bliver orienteret inden 1.1. 2019 om 
konsekvenserne for tilskud i 2020, idet man ellers kan frygte og uopmærksomme foreninger ”levede over 
evne” et helt år og først bemærkede noget, når tilskuddet var minimeret eller bortskaffet. 
 



Bilag 2: 
Beskrivelse af Frederikshavn Rideklub (FRK) og ridesporten i almindelighed: 
Frederikshavn Rideklub startede for over 50 år siden i Kilden og flyttede senere til nuværende adresse. 
Klubben har gennem årene gennemgået en stor udvikling og fremstår i dag som et moderne ridecenter med 
to ridehaller, tre udendørs dressurbaner, to udendørs springbaner med internationale mål, solarium samt et 
stort klublokale. Dette er sket i samarbejde med Frederikshavn kommune under ”Frederikshavnerordningen”. 
Frederikshavn Rideklub tilbyder undervisning i både spring og dressur på alle niveauer. FRK har kommunens 
eneste rideskole med ca. 20 elevheste i egen stald lige ved ridehallen. Disse bliver brugt af medlemmer, der 
ønsker at lære at ride, fortsætte med at ride uden egen hest, handicapridning, ligesom flere institutioner og 
skoler får undervisning på vores elevheste. Derudover har klubben 48 hestebokse, der benyttes af 
medlemmer borgere, der har hesten opstaldet. Disse bokse er placeret i to stalde.  

Store frivillige kræfter 
FRK har en meget stor grad af frivillighed, både fra medlemmer, tidligere medlemmer, forældre og 
bedsteforældre, hvilket også giver sig udslag i, at klubben årligt holder mange og større stævner. I år er 9. år i 
træk, at FRK i september skal afholde DM-hold for ponyer, hvor over 140 ponyer bliver opstaldet på FRK, 
hvilket gør, at omkring 500 deltagere og forældre i tre dage nærmest bor på klubbens område og på byens 
hoteller. Alene ved dette arrangement er der over 100 frivillige. Dette er FRK også kendt for i ridekredse, 
hvilket kulminerede i 2017, hvor Dansk Rideforbund på det årlige repræsentantskabsmøde tildelte FRK årets 
frivillighedspris. Vi bliver ofte kontaktet til stævner og møder, hvor andre klubber undrende spørger, hvad FRK 
gør for at have så høj en grad af frivilligt arbejde.  
 
Det skal bemærkes, at hverken bestyrelse, medlemmer eller frivillige modtager nogen form aflønning eller 
lignende, idet alle selv betaler for alt – også kaffen til bestyrelsesmøder. Alle midler der tilgår klubben bliver i 
klubben – enten som aktivitet eller forbedringer af etablissementet.  

I 2017 gav FRK forhåndstilsagn om at ville bistå med frivillig arbejdsindsats i forbindelse med kommunens 
ansøgning om afholdelse af Special Olympic i 2020. I skrivende stund har kommunen fået dette arrangement. 

Indgang til ridesporten via elevafdelingen. 
Ridesport ER en dyr sport og har man egen hest følger mange udgifter med. Ud over opstaldning og foder 
følger årlig ormekur og vaccinationer, tandpleje, forsikringer, anskaffelse af hestetrailer og en bil i en størrelse, 
så den lovligt kan trække traileren. Derudover kommer undervisning, deltagelse i stævner mv. Vi medlemmer, 
der er almindelige lønmodtagere, synes førnævnte er et meget stort træk i privatøkonomien, men ridning er 
en livsstil, hvor hele familien er med. Næsten alle medlemmer starter i klubbens elevafdeling, da det er de 
færreste som starter med at købe hest/pony. Klubbens handicappede medlemmer benytter også elevafdeling 
til megen stor glæde og socialt udbytte ved at få undervisning af faglig kompetent personale til fornuftig pris. 
Klubbens elevafdeling giver heller ikke overskud i sig selv, men medlemmer der kommer i elevafdelingen 
bidrager med så meget andet, idet de giver liv i klubben, mange frivillige og på sigt måske nye opstaldere. 
Elevafdelingen består bl.a. i kraft af kommunens tilskud til undervisning og lokaletilskud. 
 
Personale er en nødvendighed 
Heste er ikke, som en badmintonketcher, fodboldstøvler mv., en ting man bare kan lægge i en taske indtil 
næste gang den bruges. Heste skal passes hele døgnet og hele året, idet de skal fodres tre til fire gange i 
døgnet, lukkes ud og ind fra fold (dette sker uden tilskud) og motioneres hver dag – også selv om de ikke skal 
rides. Ridesporten er en af de sjældne sportsgrene, hvor trænere/instruktører har en egentlig uddannelse bag 
sig, en berider (6 år), instruktør (4 år) eller ridelærer (2 år). FRK har valgt at benytte uddannet personale, 
årsagerne til dette er mange, men heste er et stort dyr (500-700 kg) med mange kræfter, så af ikke mindst 
sikkerhedsmæssige årsager har FRK valgt dette. FRK har en berider ansat som daglig leder. Derudover er 
ansat en ridelærer i fleksjob, der leder elev- og handicapafdelingen, samt to beriderelever, der sammen med 
berideren forestår al undervisning samt en servicemedarbejder. FRK har valgt at uddanne beriderelever bl.a. 
ud fra den betragtning, at der jo ikke kommer nye beridere, hvis ingen kan uddanne dem. Dette smitter også 
af på resultaterne, at have uddannet personale, idet ryttere fra FRK har klaret sig rigtig godt både ved 
danmarksmesterskaberne og nordisk mesterskab, hvor vi har leveret nordisk mester. I 2018 er der netop 
udtaget to FRK-medlemmer til landsholdet for repræsentation i nordiske mesterskaber. 

Slutteligt skal bemærkes, at jfr. Dansk Rideforbund (DRF.GO) er FRK pr. 1. januar 2018 Nordjyllands største 
klub målt i medlemmer, idet vi har 317 medlemmer, dog skarp forfulgt af næststørste, Aalborg Rideklub, med 
311 medlemmer. FRK har i 2017 øget medlemsantallet med 11 %. 



Nuværende priser i Frederikshavn Rideklub – priserne er pr. md. 

Priser pr. 2018 

Holdridning  1. time 
   Øvrige*   

Junior 250 200   

Senior 325 275   

 *Reduktion for øvrige holdtimer gælder ikke ved  
mere end 1 springhold       

Springning     

Junior 410 410   

Senior 500 500   

Tillæg       

Leje af elevhest     

Junior 110     

Senior 130     

Ridehuskort i forbindelse med undervisning 

Pr. md 100     
 

 
 



25 års reglen ?? 

 

Vi fra Skagen Motionscenter var med til mødet i Maskinhallen, 

 omkring 25 års reglen, lokale tilskud mm. 

Vi vil gerne starte med at rose mødet.  

Vi vidste ikke helt hvad der skulle ske og det udsendte materiale var for os 

måske ikke helt så overskueligt som vi kunne håbe. 

Men vi må sige at i fik forklaret tingene, så selv vi kunne forstå det…. 

Selvom vi er et par glade amatører…. Tak 

Vi har efterfølgende talt om at det for os i Skagen Motionscenter må være 

delvist uændret.  

Og dog - for i det nye der blev fremlagt på mødet forstod vi at alle 

medlemmer ville få samme tilskud pr. medlem uanset alder ?? 

Det hilser vi meget velkommen, da vi har mange ældre medlemmer som vi 

hjælper med at holde i gang. 

Noget som tidligere er blevet efterlyst på andre møder i kommunen omkring 

Sundhed og velvære. 

Vi ved jo også godt at ingen bare kan bruge penge uden at finde penge… 

Så hvis vi ender ud med at ændre alderen på tilskuddet, så håber vi 

stadigvæk i bibeholder den ’grønne’ pulje. 

---------------------- 

 

 

 

 

 



En ting vi har talt meget om efter mødet er faktisk : 

Hvornår er man en forening og hvornår er man en klub ?? 

Vi er meget overrasket over at høre på mødet, nogle har store lønudgifter og 

kalder sig en forening…. 

Vi tænker bare at vi i vores forening arbejder frivilligt og laver arbejdsdage for 

at spare på udgifterne. 

Vores forslag er at dele foreningerne og klubberne op. 

 

Tak for jeres tid 

 Skagen Motionscenter. 
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Ribberholt Dyreklub er en børnedyreklub med ca. 30 medlemmer. Der finde heste, marsvin, kaniner og katte på 
gården. 
Dyrene skal passes 365 dage om året, så der er behov for at vi kommer hver dag for passe dyrene, herunder 
udmugning og fordring. 
Hertil kommer at hestene blive redet. Vi har jævnligt forskellige aktiviteter, som arrangeres af frivillige hjælp fra 
forældrene. 
Blandt andet arrangeres hvert år en ridelejr for de unge.  
Klubben har eksisteret siden 1985. Vi er afhængig af kommune tilskud, da vi er en lille klub med forholdsvis store 
udgifter til stald og 
markleje. Hertil kommer udgifter til udbringning af møg.  
Udover udgifter til bygninger betaler vi naturligvis selv for leje af ridehal. 
Rideundervisning betales ligeledes af det enkelte medlem. 
Vi har ingen på lønningsliste men klubben betaler til udbringning af hø og harvning af ridebane m.v. som dog er 
symbolske beløb. 
Det vil være meget trist for klubben, såfremt de nuværende tilskudsregler ændres. Det vil få den konsekvens, at vi 
ikke vil kunne  
opretholde vores lille dejlige børnedyreklub på baggrund af de foreslåede ændringer til tilskudsregler. 
 
På vegne Ribberholt Dyreklub 
 
Pia Grochalski, LiseLotte Kvitsau og Bodil Falk 
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Henvisende til det udsendte forslag til ny tilskudsordning samt dialogmødet d. 31/5-18 i Maskinhallen, vil 
vi gerne komme med vores betragtninger her. 
 
Nyt medlemstilsskud 
Vi finder den foreslåede bundgrænse på 49 timer uheldig.  Vi har en del helt unge medlemmer (typisk u/10 
år), som klubben kun tilbyder træning een time om ugen. Fratrækkes ferier m.v. bliver det svært/umuligt 
at komme op over 49 timer på årsbasis. Det betyder således, at vi ikke længere kan oppebære tilskud til 
denne gruppe.  Det synes ikke at harmonere med ønsket om, at klubberne og foreningerne fokuserer på, 
og har incitament til at aktivere de unge under 25 år. Netop gruppen af helt unge medlemmer er attraktiv 
for klubben, da en del af disse jo fortsætter i klubben på hold, hvor der tilbydes væsentlig flere 
træningstimer. 
At den nye tilskudsordning skulle medføre lettelser i det administrative arbejde har vi svært ved at se.  Vi 
mener, at udgangspunktet for beregning af tilskuddet burde være antallet af betalende medlemmer under 
en eller anden form, hvis ønsket om lettelser i det administrative arbejde skal imødekommes. 
 
Supplerende tilskud 
Forslaget om at omlægge de supplerende tilskud til puljer forekommer ligeledes uheldig. Det vil blive 
væsentligt vanskeligere og forbundet med stor usikkerhed at budgettere ude i foreningerne.  Her er den 
nuværende ordning et noget bedre udgangspunkt for budgetlægningen.  
 
Med venlig hilsen 
 
Frederikshavn Budo Klub 
Henrik Nielsen / Lennarth O. Jensen 
 
 



Høringssvar til tilskudsordning 
Det er altid en udfordring når noget laves om, således også KFU´s intentioner om at omlægge 
tilskudsordningen til en mere retfærdig model. Men en stor tak til udvalget for at have bragt det i 
spil og lyttet til borgernes sang i efter året 2017 J  

Som foreningsformand er det altid svært at få trådene til at nå sammen, det bliver der sikkert heller 
ikke ændret på i det nye forslag da puljen jo beskæres år efter år, hvilket er beklageligt da vi skal 
og bør prioritere dette område.  

Jeg bemærker at der i puljen til lokaler er afsat flere midler. Det i sig selv er ganske godt, men set 
ud fra visionen ” fra mursten til mennesker ” bør de nok tillægges et andet sted.  

Nævner lige endnu engang- Der bør ligges gebyr på udendørsarealerne, således at også de 
bidrager til puljen. Kommunen ligger både arbejdskraft og lokaler kvit og frit til disse.  

Vi syntes at KFU i deres udspil aktiv skal tilskynde at foreningerne rykker sammen på færre 
matrikler, og ikke kun lader det være ord på et stykke papir. Nuvel foreslår man en forenkling af 
forbrugs- og driftsudgifter således at disse sidestilles på 65 % og fælles retningslinjer for herefter 
at definere ét samlet regelsæt for godkendelsesberettigede udgifter. Dette vil lette både 
foreningernes og kommunens administration.  

Vigtigt parameter for foreningslivet er at man så nogenlunde ved hvad økonomi man har at gøre 
og hvor meget man cirka kan forvente i tilskud, ellers bliver det ikke sjovt at drive frivillig forening 
fremadrettet.  

I beregningsmodellen for medlemstilskud foreslår vi en fordelingsnøgle af medlemstilskud således:  

0     – 25   aktivitets timer  0 kr.  
25   – 50  aktivitets timer 50 kr. 
50   – 99  aktivitets timer 100 kr.  
100 – 149 aktivitets timer 200 kr. 
150 – 199 aktivitets timer 300 kr. 
200 – 249 aktivitets timer 450 kr. 
+ 250  aktivitets timer 600 kr. 
 
At vi foreslår det nedre antal aktivitets timer skyldtes at mange af de nystartede aktører i flere 
tilfælde kun lige er i stand til at overstige de 25 timer i en sæson, hvorfor vi i den anden ende 
foreslår en forhøjelse af beløbet da der her er tale om absolut træningsflid, som på sigt vil gavne 
kommunens brand udadtil og styrke de unges sundhedsprofil.  

Det gælder aktivitets tilskud, kørsel tilskud, træner tilskud. Glem ikke eliten i kommunen, vi 
markedsfører os med dem, vi soler os i deres præstationer, derfor er det også vigtigt at vi 
fremadrettet tilpasser tilskudsordningen så det muliggøres at opretholde og udvikle talenter i 
kommunen. Ellers giver det jo heller ikke mening at ligge kræfter og energi i Talentsportsklasserne 
og Sports college, det er jo deres fødekæde J . 

Omkring træner tilskud bør der ligeledes tænkes ind at ikke alle trænere er frivillige ulønnede, men 
er tilkøbt. Der burde kunne laves en model således at dette stadig muliggøres indenfor fornuftige 
rammer.  

Den sidste opfordring herfra skal være omkring kørselstilskuddet. Vi har en lang og smal 
kommune, med langt fra nord til syd. I bedes tænke ind at man kan lave en model for at tilgodese 
de lange afstande de skal befordres for nogle af kommunens borgere ved at indføre en grænse på 
eks over eks 20 kilometer / tur.  

Med venlig Hilsen 
Hasse Christensen 
Sæby Familie- og Firmabowling 
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Hej.  
 
Her er høringssvaret fra Frederikshavn Blackhawks 
 
Ved at omlægge de nuværende supplerende tilskud til visionspulje mener vi ikke, at idrætsklubberne 
tilgodeses. Især når det drejer sig om transport- og frivillighedspuljen.  
Ud fra et foreningssynspunkt som en idrætsforening uden egne lokaler, mener vi at den nuværende ordning 
er optimal.  
Mht medlemstilskud er timeinddelingen ikke optimal. Et forslag herfra ville være, at der blev fastsat et fast 
beløb til de alle motionister uanset træningstimer.  
 
--  
Med venlig hilsen  
Anitta M.V. Thomsen 
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Høringssvar til ”Forslag til ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninger 
i Frederikshavn Kommune”.                                               
 
 
 
Som indledning, vil vi først rose den nuværende ordning, som virkelig tilgodeser 
kommunens børne- og ungdomsforeninger. Vi har, sammenlignet med vore 
nabokommuner, en virkelig godt ordning, der støtter bredden i foreningslivet, uddannelse 
af vore unge ledere og instruktører, samt mulighed for at belønne vore frivillige og ubetalte 
ledere med beklædning etc. 
Vi synes det er ærgerligt, at der nu foreslås en ændring af denne kaliber. 
 
Det nye forslag vll tage fra de unge, og give til de voksne, som selv burde kunne betale for 
sine egne aktiviteter. 25-årsreglen bør bibeholdes i et vist omfang, ellers løber 
lokaleudgifter med flere løbsk. 
 
Vi synes det er godt, at der skal tilføres flere penge til medlemstilskud, men satserne bør 
der ses lidt på. Tillige bør medlemmer under 18 år tælle dobbelt, ligesom i den nuværende 
ordning. 
 
Det er et godt tiltag, at fjerne tilskud til lønnede trænere, da foreningslivet bygger på 
frivillighed, hvor ledere og instruktører også betaler for at være med. 
 
At tilskud til transport og uddannelse skal søges i puljer, betyder at vi ikke fremover kan 
prisfastsætte ture, lejre og kurser på forhånd. 
Da vore unge ofte flytter fra byen for at studere, er vi nødt til at rekruttere ledere blandt 
vore forældre, hvilket gør at tilskud til kurser er vigtige. 
 
Kommunen reklamerer for at få folk til at flytte til byen, med fem gode grunde, bl.a. billigt 
og godt foreningsliv. Fremover skal det nok ændres til fire, da det bliver noget dyrere for 
børn og unge at dyrke fritidsaktiviteter. 
 
Vores forslag er, at bevare den nuværende ordning, og dermed bevare et aktivt og 
frugtbart børne- og ungdomsarbejde i Danmarks nordligste kommune, med Danmarks 
bedste tilskudsordning for børn og unge. 
 
 
FDF Frederikshavn 1. Kreds 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Hans Henrik Christiansen 
formand 



Nye Borgerlige skal hermed fremsætter vores bemærkninger til 

Frederikshavn Kommunes udsendte høringsmateriale vedrørende 

ændringsforslag til tilskudsordninger inden for folkeoplysningsloven. 

Nye Borgerlige har ikke været hørt i forbindelse med Frederikshavns Kommunes omlægning af 

Kultur- og fritidsudvalgets tildelinger af drifts- og hal-tilskud til foreninger, selvejende institutioner, 

det være sig arealtilskud, tildeling af ”frie midler”, men kun vedrørende tilskudssystemet. 

 

Bemærkninger til forslaget om et nyt tilskudssystem: 

Overordnet og generelt viser undersøgelsen, at Frederikshavn Kommune alene undersøger den 

økonomiske side af det eksisterende tilskudssystem. Det kan kun fortolkes som et behov for at 

tildele nogle midler fra en gruppe over til en anden gruppe. 

Anders Broholm oplyser, at ” Efter gennemgangen af tilskudsordningerne stod det endvidere klart, 

at Frederikshavn Kommune på en lang række områder har regionens mest favorable 

tilskudsmuligheder. Det kan vi være stolte af, men vi må også erkende, at de høje tilskud hverken 

afspejler sig i vores foreningers tilfredshed og ej heller kan aflæses direkte i foreningernes 

medlemstal”.  

Hvorfor kan det ikke læses? Hvorfor har man ikke lavet en effektmåling, så man positiv kan 

tilrettelægge tilskudssystemet, så det gør foreningerne tilfredse, og kommunen samtidig kan 

administrere tilskuddene på en ansvarlig måde. Det er trods alt en fattig kommunes 

skatteindtægter, der gives til udvalgte borgere. 

I analysen gives ikke én eneste oplysning om de detaljer som økonomien relaterer sig til, f.eks. i 

forhold til antallet af foreninger, hvilke grupper af foreninger og antallet af medlemmer i 

foreningerne og dels fordelt på alle, dels på 25-årige og dels andre end de 25-årige.  Hvordan er 

den faktuelle fordeling mellem disse grupper?  Hvordan er fordelingen og forholdende f.eks. 

størrelsesordenen for antallet af foreninger, der tildeles de forskellige tilskudsarter: aktivitetstilskud, 

lokaletilskud, tilskud til ledere og trænere, og så videre? Hvordan bliver kommunens tilskud til 

foreninger og selvejende institutioner, der får driftstilskud, hal-tilskud mv.?  

Hvordan bliver fordelingen af tilskud til samme foreninger – alt andet lige - efter den foreslåede 

ordning? 

Det er derfor uigennemskueligt, hvad problemet med den nuværende ordning faktisk er og hvorfor 

det løses bedre med den ene model i stedet for den anden model. F.eks. ses det at foreningerne 

bliver ikke mere tilfredse jo mere man supplerer med tilskud, og andre økonomiske understøttelser.  

Nye borgerlige er derfor ikke enig i, at analysen kvalificerer debatten bedre, men alene må antages 

at fordele midlerne fra nogle foreninger til andre foreninger, men det er ikke gennemskueligt. 

Nye Borgerlige anser det for meget problematisk, at Frederikshavns Kommune har en så 

ekstravagant tilskudsordning set i forhold til regionens andre kommuner, således som det fremstår 

af undersøgelsen i regionen. Der er tale om tilskud til private og til deres aktiviteter i deres fritid. 

Kommunens økonomi har i flere år været problematisk, og er det stadig kun hjulpet af 



Udligningsordningen. Derfor bør der også på dette område udvises et større mådehold generelt og 

specielt i forhold til ride- og golfklubber, der i øvrigt understøttes af andre typer af tilskud. 

Aktivitetstilskuddet. 

Aktivitetstilskuddet er et for både forvaltning og foreningerne et administrativt makværk, da det på 

den ene side slet ikke kan kontrolleres af kommunen og på den anden side er umuligt for 

foreningerne at administrere korrekt, samtidig opfordrer det til at opgøre aktiviteter ud fra et 

ønskemål – hvis ikke total fristil - og derfor giver anledning til bevidst og ubevidst angivelse af 

forkerte aktivitetstider. 

Derfor er modellen ”et rent medlemstilskud” den tilskudsmodel, der er administrativ nemmest at 

gennemføre i dagligdagen. Tilsynsopgaven er nem at gennemføre for kommunen. Alle foreninger 

har lige rettigheder. Derfor skal der ikke i forbindelse med medlemstilskud suppleres med et 

aktivitetstillæg af nogen art, heller ikke i den foreslåede model. 

Tilskuddets størrelse bør være ens for alle foreninger ud fra antallet af medlemmer, hvis de ikke 

falder ind under gruppen der kan modtage driftstilskud, hal-tilskud, arealtilskud mv., ellers må 

foreninger, der har større omkostninger, selv supplere via kontingenter. Egen - indsatsen kan kun 

motivere til større udnyttelse af den investerede aktivitet. 

Fjernelse af 25 års reglen. 

Ved helt at fjerne 25 - årsreglen, tilfører man flere midler til foreningerne, idet der ikke i tilskuddet 

sker et fradrag, for andelen af medlemmer over 25 år. 

Fjernelse af reglen oplyses at give anledning til opsplitning af foreninger i ungdomsforeninger og 

andre. Dette er en omgåelse af tilskudsreglerne.  

Tilskudsreglerne bør administreres efter loven, det vil sige at det er foreningen som selvstændig 

juridisk enhed der kan tildeles tilskud. Paraplyforeninger, der etableres med dette formål, vil ikke 

med medlemstilskudsmodellen kunne omgå reglerne. Kun foreninger med unge op til 25 år er en 

forening, der er en selvstændig juridisk enhed, kan der blive tale om at foreningen ikke påvirkes af 

25-årsreglen. Så kan man lige så godt anvende det enkle medlemstilskud, som er en for alle 

foreninger uanset medlemmernes alder. Blot de er fuld betalende medlemmer. 

Det anføres, at der bliver flere ældre i foreningerne, og det påvirker et fald i tilskuddet. 

Frederikshavns kommune er en fraflytningskommune og de unge rejser derhen hvor der er 

uddannelsesmuligheder og arbejde. Den udvikling kan man ikke lave om på via 

folkeoplysningslovens regler. 

Da medlemmer over 25 år almindeligvis har flere midler til hverdage, så må foreningerne, når 

medlemssammensætninger ændrer sig og tilskuddene falder, træffe de nødvendige konsekvenser, 

hæve kontingentet eller reducere deres udgifter.  

Ride- og golfklubberne 

Nye Borgerlige kan tilslutte sig at tilskuddet til ride- og golfklubberne bliver fastfrosset. Da disse 

klubber sikkert også får driftstilskud, arealtilskud, hal-tilskud ved siden af vil det være rimeligt at de 

omfattes af almindeligt medlemstilskud. Golfklubberne har ved siden af mulighed for at sælge, 

deltagelse på banen i kortere eller længere tid, til turister mm. Faciliteterne taler for at det kan være 



en indbringende forretning. Dette forbrug af faciliteterne på golfbanen skal ikke og må ikke på 

nogen måde blive dækket af tilskud eller anden finansiering fra Frederikshavns Kommune. 

Transporttilskud, træner- og instruktørtilskud og tilskud til uddannelse 

af ledere og instruktører. 

Nye Borgerlige mener ikke, at der skal gives tilskud til denne gruppe. Har foreningerne brug for 

disse personer, så må dette dækkes af foreningens egne midler. Dette er set i lyset af kommunens 

generelle økonomiske situation. 

Høje tilskud – Lav tilfredshed. 

Det er efter Nye Borgerliges opfattelse en misforståelse at tro, at man blot ved at tilføre flere 

støttekroner til foreningsarbejdet uanset tilskudsformen, fremmer tilgangen af ungdommen til 

foreningslivet. Jo mere medlemmer selv skal bidrage med, jo større bliver interessen og ejerskabet 

til foreningen, og jo større bliver ønsket om at deltage hyppigere. 

Derfor mener Nye Borgerlige, at det er nødvendigt at vise, at man ikke er i en førerposition – heller 

ikke på dette område, når kommunens økonomi halter. 

SUPPLERENDE TILSKUD OMLÆGGES TIL PULJER 

Her har man angive under punkt 4, at der kan ansøges om tilskud til integration af denne pulje. 

Nye Borgerlige mener, at der ikke skal tildeles midler til klubber efter dette kriterium, da integration 

dækkes efter andre regler, f.eks. integrationsloven. Der tildeles heller ikke tilskud til afvænning af 

misbrugere efter disse tilskud/puljer. Er man integreret eller afvænnet, eller er man ved at blive det, 

så kan man deltage på lige fod som andre borgere i foreningernes aktiviteter. Integration skal efter 

Nye Borgerlige ikke dækkes af disse tilskuds- eller puljemidler.  

 

På vegne af   

Nye Borgerlige, Afd. Frederikshavn og Læsø Kommune 

Kredsformand 

Bjarne Jørgensen 

30 26 14 18 

Birkevej 20 Sulbæk 9300 Sæby  



 

 

 

                                                          
 

Springteam Sæby v/Formand Birgithe Jacobsen • Kildevej 18 •  9300 Sæby  
Tlf. 60944888 • springteamsaeby@gmail.com 

www.springteamsaeby.dk 
 

Høringssvar til forslag om ny tilskudsmodel i Frederikshavn kommune. 

Det er Springteam Sæbys opfattelse, at den foreslåede model giver ulige vilkår for de forskellige foreninger, 
fordi der ikke gives støtte efter foreningens driftsudgifter men efter antallet af medlemmer. Dette rammer 
Springteam Sæby særdeles hårdt. Den store forskel for os er, at trænertilskuddet bortfalder.  Ca. 180.000 
kr. kan vi risikere at miste, hvilket primært stammer fra vor elitesatsning. ”Ingen elite ingen bredde og ingen 
bredde ingen elite” 

Springteam Sæby er en forening som dyrker TeamGym i Sæby Fritidscenter. TeamGym er en sportsgren 
som består af 3 discipliner, tumbling, spring på trampet og rytmisk gymnastik. 

Foreningen har udelukkende medlemmer under 25 år og 98 % af vores medlemmer er under 18 år. 
Foreningen har et elite- og et bredde spor. Vores elite spor udgør 33 % af medlemmerne, og bredde sporet 
udgør 67 % af medlemmerne. Vores mini, junior og senior elitehold træner 4 gange om ugen og træner 48 
uger om året. Vores micro elitehold træner 3 gange om ugen. 

Der er tale om hold, som træner over 500 timer pr. år og altså betydelig mere, end de 250 timer, som er 
øverste niveau i det nye forslag til tilskudsmodel. 

Vores breddehold træner 1 – 2 gange om ugen, med en kortere sæson. 

Vi er en forening i fortsat vækst, med et meget højt aktivitetsniveau men også med et højt kontingent, se 
figur 1. 

I Springteam Sæby prioriterer vi kvalitet og sikkerhed. Vores erfaring fortæller os, at det er det som 
forældrene efterspørger i dag. 

Vi prioriterer, at vi har dygtige instruktører. Træneren for vores senior og junior gymnaster er 
landsholdstræner for senior dameholdet i TeamGym, og 2 af vores instruktører er instruktører når 
GymDanmark afholder trænerkurser og dommere til nationale konkurrencer. Vi har et stærkt fagligt 
trænermiljø som gør, at vi har en instruktør som kører til Sæby 3 gange om ugen fra Århus, en instruktør 
som kører 2 gange om ugen fra Viborg og 4 instruktører som kører til Sæby 3 gange om ugen fra Aalborg. 

Vi skal tiltrække de bedste trænere for at: 

! sikre de bedste resultater for klubben 
! skabe træning på et sikkerhedshedsmæssigt forsvarligt niveau. 
! sikre de bedste udviklingsmuligheder for vore egne unge trænere 
! sikre at vi kan afholde de store DM stævner i Arena Nord og mindre stævner i Sæby Fritidscenter 
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Det særlige ved vores sport er, at det kræver adskillige års uddannelse og praktisk træning, før du er i stand 
til at varetage træningen for de bedste hold på et sikkerhedsmæssigt forsvarligt niveau.  

Vores træningsmodel er en kaskademodel. Det vil sige, at vi har topinstruktører på vores dygtigste hold, og 
gymnasterne på disse hold er instruktører for vores mindre hold. Hvis vi ikke kan tiltrække instruktører til 
vores bedste hold, har vi heller ikke instruktører til vores breddehold. 

I Springteam Sæby leverer vi resultater: 

! Vi har 2 gymnaster på junior pige landsholdet 
! Vi har 2 gymnaster på senior dame landsholdet 
! Vi har leveret gymnaster til de danske landshold siden 2012 
! Vores junior og senior hold er i Danmarks bedste division 
! Vores seniorhold som består af et samarbejde mellem Viborg GF og Springteam Sæby blev nr. 3 til 

Nordisk mesterskab. 
! Vi afholder årligt store stævner med omkring 1.000 deltagere, som tiltrækker mange mennesker til 

kommunen. 
! Sæby er i dag elite centrum for TeamGym i Nordjylland. Vi tiltrækker unge mennesker fra et stort 

geografisk område. 

Figur 1 

 

 

Hold 
Antal 
gymnaster 

Beregnet 
timetal pr. 
sæson 

Rene 
træningstimer, dvs. 
fratrukket 
konkurrencer, 
træningsophold 
mv. 

 
 
 
Kontingent 

Senior elitehold 18 - 20 år 4 847,50 473 4.500 
Junior elitehold 13 - 17 år 20 699,00 473 4.500 
Mini elitehold 10 - 12 år 35 667,25 389 4.000 
Micro elitehold, 7 - 9 år 25 519 286 3.000 
Breddehold 6 - 13 år 50 154,25 102 1.200 
Breddehold 4 - 5 år 40 63,25 34 500 
Bredde sommerspring 2 gange om ugen 16 35 30 500 
Bredde sommerspring 1 gang om ugen 63 20 15 250 
 I alt 253    
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Det nye forslag til tilskudsmodel er ødelæggende for Springteam Sæby, både for bredde og elite 
gymnasterne. 

Elite satsning koster, og derfor har Springteam Sæby trænerudgifter. Udgifter som vi i den nuværende 
model får tilskud til, men som bortfalder i den nye model. Trænerudgifter som i Springteam Sæby ikke kun 
kommer et fåtal til gode, men hele foreningen. 

Vi har beregnet forskellen på medlemstilskud efter den nye model, og aktivitetstilskud efter den 
nuværende model. Der er tale om tilskud som er på samme niveau. Vi kan fremsende detaljerede 
beregninger på forespørgsel. 

I høringsmaterialet fremgår, at selvom kommunen omlægger fra aktivitetstilskud til medlemstilskud, kan 
det stadig besluttes at lave forskellige medlemstilskud alt afhængig af fx aktivitetstypen, faktiske 
aktivitetstimer eller alder. 

Den nye tilskudsmodel differentiere ikke medlemstilskuddet efter aktivitetstype, og anerkender dermed 
ikke at visse foreningsaktiviteter er dyrere end andre foreningsaktiviteter, og derfor har behov for større 
støtte.  

Den store forskel for os er, at trænertilskuddet bortfalder. 

I dag modtager vi tilskud til gavekort/mondering af vores trænere som modtager op til 3.000 kr. om året og 
vi modtager tilskud til trænerudgifter. 

Vi vil miste omkring 180.000 kr. i årligt tilskud. 

I stedet foreslås der 3 puljer som kan bevillige tilskud efter ansøgning. 

Det vil medføre, at vi som forening ikke har et overblik over foreningens økonomiske situation. Vi vil som 
forening ikke være klar over vores økonomiske råderum, men være afhængige af folkeoplysningsudvalgets 
prioritering af, hvilke indsatser som skal prioriteres, og hvilke foreninger som trænger til nye 
træningsdragter, hvilke foreningers kursusønsker der skal støttes, hvilke transportudgifter der skal støttes 
mv.  

Det er vores opfattelse, at udvikling sker der hvor der er frivillige kræfter der brænder for aktiviteterne. 
Derfor ønsker vi, at der skabes økonomisk trygge rammer for foreningernes aktiviteter og udvikling, som 
ikke afhænger af bevilligede tilskud efter ansøgning. 

Det er vores opfattelse, at den foreslåede model giver ulige vilkår for de forskellige foreninger, fordi der 
ikke gives støtte efter foreningens driftsudgifter men efter antallet af medlemmer. 
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I den nuværende model er der samlet ydet 4 mill. kr. i tilskud til trænerudgifter. En udgift som efter vores 
opfattelse sikre aktiviteter på et fagligt højt niveau i Frederikshavn kommune. 

Tilskuddet fjernes og medlemstilskuddet øges med 2,2 mill. kr. Et medlemstilskud som slet ikke afspejler, 
om foreningen har driftsudgifter. 

Den nye tilskudsordning vil få den konsekvens, at foreninger med stor aktivitet og driftsudgifter må lukke, 
og andre foreninger vil modtage et tilskud, som ikke afspejler en driftsudgift til aktiviteten. 

Vi vurderer, at resultatet vil blive, at Frederikshavn kommune vil få et mindre udbud af fritidsaktiviteter og 
dermed være knap så attraktiv en bosætningskommune.  

Springteam Sæby ønsker en model som giver tilskud til elite sport. Vi ønsker en langsigtet løsning, hvor vi 
IKKE hvert år skal ”søge” en elitepulje. Vi skal have et fast økonomisk råderum for en årrække, så vi kan 
fastholde de bedste trænere og udvikle vores sport. 

Vi ønsker et møde hvor vi kan fremlægge forslagets konsekvenser for Springteam Sæby og hvor vi kan 
drøfte løsningsmodeller, så vi ikke er nødsaget til at lukke vores elite satsning. 

 

Med venlig hilsen 

 

Birgithe Jacobsen 

Springteam Sæby  
Formand 
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FREDERIKSHAVN KOMMUNE 
 

Sportsrideklubben Lerbæk (SRL) bakker op om intentionen om at skabe et mere gennemskueligt og simpelt 
tilskudssystem. 

Sportsrideklubben Lerbæk (SRL) spår imidlertid, at  forslaget til ny tilskudsordning for folkeoplysende 
foreninger i Frederikshavn Kommune i den fremlagte form vil få vidtrækkende og ødelæggende 
konsekvenser for foreningslivet i Frederikshavn Kommune. 

Det skyldes, at beslutningsgrundlagets talmateriale ifølge vores betragtninger er misvisende og beror på et 
fejlagtigt sammenligningsgrundlag. 

Eksistensen af Sportsrideklubben Lerbæk (SRL) bygger på og består af 3 søjler: 1. Opstaldning, 2. Partheste 
og 3. Undervisning. De tre søjler er internt forbundne og af hinanden afhængige. 

 

KONSEKVENSER 

1) Opstaldning – lokaletilskud  

Ved sammenligning af kommunernes udgifter til lokaletilskud er det vigtigt at holde sig for øje, at 
foreningerne i Nordjylland – herunder rideklubberne – er opbygget på baggrund af forskellige 
konstellationer. 

Der findes følgende forskellige konstellationer i Frederikshavn Kommune og de sammenlignede kommuner: 

1. Grunden og bygningerne ejes af kommunen 
2. Grunden og bygningerne ejes af rideklubben selv 
3. Grunden og bygningerne lejes af rideklubben og ejes af en udlejer 

Sportsrideklubben Lerbæk er omfattet af eksempel nr. 3. I modsætning til andre rideklubber i såvel 
Frederikshavn Kommune som i de andre kommuner, der anvendes som sammenligningsgrundlag i det 
fremsatte forslag, er Sportsrideklubben Lerbæk (SRL) bosiddende i  lejede lokaler og på lejet grund.  

En begrænsning i lokaletilskuddet i det omfang, som forslaget lægger op til, vil således medføre, at 
Sportsrideklubben Lerbæk (SRL) ikke vil være i stand til at betale lejen for hverken lokaler eller grunden, 
såfremt udlejer ikke er indstillet på at sænke lejen. I så fald vil forslaget have den konsekvens, at 
Sportsrideklubben Lerbæk er nødsaget til at lukke.  

Den tanke tør vi næsten ikke tænke til ende, for tænk nu, hvilke følgevirkninger det vil have: 

- Tab af en social ansvarlig arbejds- og uddannelsesplads. Sportsrideklubben Lerbæk er en 
bredtfavnende arbejdsplads, som tager socialt ansvar. Vi beskæftiger såvel uddannede beridere, 
beriderelever, dyrepasserelever, flex-jobbere, pensionister mv., som også igennem deres 
ansættelser i SRL bidrager med skattekroner til kommunekassen.  
 

- Bortfald af ridetilbud for borgere, herunder særligt børn og unge, der er socialt udsatte eller der 
ikke har økonomi eller mulighed for anskaffelse af egen hest/pony. 
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- Beskæftigelsesnedgang i lokalområdet. Når SRL indkøber varer (såsom stråfoder, kraftfoder, 
staldmateriel, mv.) og tjenesteydelser (såsom vvs-arbejde, anlægsarbejde, mv.), handler vi lokalt. 
Lukker SRL vil det således også påvirke omsætningen for den lokale bondemand og den lokale 
entreprenør.  

Sportsrideklubben Lerbæk finder forslagets systematiske beregning af lokaletilskud pr. bruger 
problematisk. Sportsrideklubben Lerbæk mener, at forslaget er baseret på et utilstrækkeligt oplyst 
grundlag, da det må betragtes som åbenlyst, at nogle aktiviteter simpelthen lokalemæssigt er dyrere end 
andre og at lokaletilskud derfor ikke kan tildeles ud fra en gennemsnitsbetragtning. Man laver dermed reelt 
et særligt gennemsnitligt tilskud og ikke det lovbestemte tilskud til lokalet. 

 

2) Partheste – aktivitetstilskud  

Det er ingen hemmelighed, at det at tilbyde en parthesteordning ikke er en rentabel forretning. 
Sportsrideklubben Lerbæk (SRL) er en af de få klubber i Frederikshavn kommune, der tilbyder 
rideundervisning til børn, unge og voksne, der ikke har egen hest/pony. 

Via den nuværende tilskudsordning, modtog Sportsrideklubben Lerbæk i 2017 et lokaletilskud på 872.279 
kr. der dækker tilskud til leje af lokaler, drifts- og vedligeholdelsesudgifter for adgangsvej, parkering, to 
ridehaller, rytterstue, omklædningsrum, toiletter, kontor, osv. Der modtages ingen tilskud til staldarealer og 
til ”drift” af parthestene. Med den nuværende tilskudsordning kan vi holde parthesteordningen kørende 
med et mindre underskud.  

Bliver forslaget til en ny tilskudsordning en realitet, vil første konsekvens for SRL være at 
parthesteordningen bliver lukket ned, begrundet i et markant fald i lokaletilskud og bortfald af 
træner/instruktørtilskud. Sender vi ”regningen” videre til de ryttere, der benytter sig af 
parthesteordningen, vil egenbetalingen på opstaldning og holdundervisning blive så uforholdsmæssig høj, 
at det kun vil være de mest velhavende, der har råd til at gå til ridning. Dette er i strid med 
Sportsrideklubben Lerbæks ånd og holdning, om, at RIDNING ER FOR ALLE. 

Hvis en ”reel aktivitet” inden for ridning kun betragtes som den tid, rytteren sidder på hesten, må den 
aktivitetsfremmende aktivitet være de aktiviteter, der ligger i forbindelse med og er nødvendigt for 
ridningen – klargøring og pasning mv. hvilket er vores klare opfattelse, at de er. De må dog betragtes som 
et selvmodsigende spørgsmål, idet der i høringsmaterialet argumenteres for, at det kun er den er konkrete 
aktivitet, der er tilskudsberettiget (altså den tid rytteren er på hesten).  

 

3) Undervisning – træner-/instruktørtilskud 

Bortfald af træner-/instruktørtilskud vil medføre at prisen for undervisning og uddannelse af vores børn og 
unge stiger. Det vil medføre et kraftigt fald i aktivitetsniveau og talentudvikling – og vil igen have den 
konsekvens at kun de mest velhavende har råd. Endvidere viser statistikker, at ridning er blandt de farligste 
sportsgrene i Danmark. Det vil sige, at ridning er en af de sportsgrene, hvor der sker flest personskader på 
årsbasis. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi tager vores ansvar alvorligt og sikrer adgang til kompetent og 
uddannet undervisning – også for bredden.   
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Opsummering 

Kort sagt vil det nye forslag medføre: 

- Lukning af klubbens parthesteordning 
! En social skævvridning inden for ridesporten i Frederikshavn Kommune 

- Manglende rekrutteringsgrundlag til stald- og undervisningsafdeling 
- Store prisstigninger på opstaldning og undervisning 

! Så store at mange vil være nødsaget til at stoppe i sporten 
- Tab af arbejds-, aktiverings- og elevpladser 
- Markant fald i aktivitetsniveau inden for ridesporten (særligt for børn og unge) 
- Talentudvikling umuliggøres 

 

Hertil spørger vi, hvordan vil Frederikshavn Kommune opfylde Folkeoplysningslovens formål og rammer, 
som skal sikre at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed, hvis 
eksistensgrundlaget for kommunens golf- og rideklubber fjernes?  

 
Som anført i indledningen bakker Sportsrideklubben Lerbæk principielt om intentionen om at skabe et 
mere gennemskueligt og simpelt tilskudssystem. 

Grundlaget for det nye forslag til ændring af tilskudsordningen er imidlertid baseret på så graverende fejl, 
vildledning og mangelfulde oplysninger, at vi ikke mener, at forslaget afspejler en professionel gennemgang 
af vilkår og sammenligningsgrundlag for nuværende tilskudsregler. 

 

Derfor foreslår Sportsrideklubben Lerbæk at lokaletilskuddet til foreninger i Frederikshavn Kommune 
nedsættes til de lovpligtige 65 % for alle foreninger.   

 

Vi håber, at vi med dette høringssvar kan bidrage til en markant revurdering af forslaget, da 
Sportsrideklubben Lerbæk gerne fortsat vil kunne tilbyde RIDNING FOR ALLE. 

 

Vi takker for muligheden for at afgive høringssvar. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Sportsrideklubben Lerbæk 

 

 

 



                                                                                                                             Thorshøj den 15 / 6 2018 

                                                    Høringssvar vedr. Frederikshavner ordningen. 

Bestyrelsen for Try Thorshøj Boldklub har behandlet forslaget til ændring af ordningen. 

Vi ser meget positivt på forslaget om at fjerne 25 års reglen. Vi ser i den nuværende regel, en hæmsko i 
vores mulighed, for at tilbyde bevægelse og samvær for medborgere, som er kommet op i alderen. Nye 
tiltag, som bliver foreslået, skal altid holdes op mod det nedsatte tilskud, som aktiviteten vil betyde. Vi føler 
ikke at vi kan tillade os, at starte noget op, som betyder mindre tilskud til vores børnemedlemmer. Derud 
over føler vi, selvfølgelig en forpligtigelse, til at drive klubben på en sober måde, uden røde tal i 
årsregnskabet. 

Omlægningen af de øvrige tilskud, ser vi ikke det store problem i. De frivillige foreninger skal efter vores 
mening fortsat bestå af frivillige, vi tror ikke at det store flertal af ungdomstrænere, investerer deres fritid i 
klubberne for pengenes skyld. Hvis det nogle steder er tilfældet, bør man måske tage sædvanen op til 
overvejelse. 

Hvordan aktivitets tilskudet skal beregnes, har vi den holdning til, at det handler om, at gøre det så 
retfærdigt som muligt. Det overlader vi trygt til udvalget og forvaltningen. Det er meget positivt at forslaget 
leder hen imod langt mindre administrativt bøvl. 

Finianseringen  af forslaget ser efter vores mening fornuftig ud. Ride og golfklubberne bør nok have en 
overgangsordning, som kan give dem tid til at genforhandle evnt. Lejemål, som muligvis kan være indgået 
ud for den forudsætning, at en pæn del ville blive betalt via tilskuds kroner. 

Alt i alt, ser forslaget efter vores mening yderst fornuftigt ud. 

På bestyrelsens vegne. 

Kurt Thomsen. 

Formand 



Høringssvar angående ny Frederikshavnerordning.  19.6.-2018 

Fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 17. kreds 

 

 

 

• Vores forening er en distriktsforening, som faktisk kun søger om tilskud i forbindelse 

med to sommerlejre og et par weekendlejre om året. Jeg har ikke haft besvær med 

at udregne aktivitetstimetallet, da lejrene nemt kan tælles op i timer og 

deltagerantal. Med det nye forslag med medlemstilskud, vil det give en hel del mere 

besvær og arbejde for mit vedkommende. 

• Vores aktivitetstilskud vil også blive reduceret i mellem 30-50%, hvis det laves om til 

medlemstilskud med de forslag til takster og timeantallene. En weekendlejr fra 

fredag til søndag med et timetal på ca. 26 timer (efter fradrag af de 8 timer pr nat) 

vil jo udløse 0 kr. En sommerlejr fra søndag til torsdag eller fredag har et timetal på 

mellem 66 og 81 timer, så det vil bare være 50 kr pr deltager. 

• Angående lokaleudgifter kan jeg ikke forstå, at I skriver, at der plejer at blive dækket 

med 65 % af udgifterne. Det har vi ikke fået. Vi har fået 17124,21 kr. i tilskud, hvor 

vores reelle udgift har været 66589,96 kr. i alt. (Og vi har ingen deltagere over 25 

år) Det svarer da kun til omkring 26 % af vores lejeudgift. Jeg mener, vi fik mindre i 

tilskud, efter at vi skulle indberette alt elektronisk, hvor det skulle være et samlet 

beløb på lejeudgiften. Før havde vi indberettet hver lejr for sig selv, så 

deltagerantallet kunne ses i forhold til den enkelte lejrs lejeudgift. Det kan jo ikke 

ses ved et samlet beløb og et samlet antal deltagere. Før blev vi trukket i tilskud, 

hvis antal deltagere ikke svarede forholdsmæssigt til lejeudgiften.  

Så jeg kan ikke se, hvad tilskud til lokaleudgifter vil betyde for os, men jeg håber at 

det bliver bedre end det er nu.  

• Jeg synes det er fint at de supplerende tilskud omlægges til puljer. 

• Angående aktivitetstilskud kontra medlemstilskud, kan jeg godt se, at det vil 

forenkle det for nogle foreninger og for jeres kontrol af tilskuddet. Men det vil også 

gøre det mere besværligt for andre typer af foreninger. 

• Jeg kan godt se at det er et problem, at foreninger bliver trukket i lokaletilskud, hvis 

der er medlemmer over 25 år.  

 

• De penge vi risikerer at miste i tilskud, er vi nødt til at forhøje vores deltagerbetaling 

med for lejrene, og så vil der være flere børn, som ikke kan komme med, da 

forældrene ikke har råd. Ud af de godt 150 børn i alderen 5-14 år, vi har med på en 

uges sommerlejr hvert år, er der en del børn fra mindre bemidlede familier. Og det 

er især de børn, som har brug for en uge sammen med frivillige voksne, som kun er 

på lejr for at være sammen med dem og give dem en oplevelse for livet. Jeg vil 

nødig fratage disse børn muligheden for at komme med på lejr.  

 

Hilsen Solveig Aaen 

Mail: solveig.aaen@gmail.com 



Høringssvar fra Sæby Scenen 

i forbindelse med  

Forslag til ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i Frederikshavn 

Kommune 

 

 

Sæby d. 19. juni 18 

 

 

Først vil vi takke for et godt materiale at kommentere på.  

Vi ser i udgangspunktet det nye forslag som godt og en bedring af fordelingen af midler i 
Frederikshavn kommune, så høringssvaret her for at tilkendegive dette og tilføje nogle få 
kommentarer: 

• Positivt at medlemstilskuddet bliver rykket op til en uddeling før beløb til puljeordning kan 
beregnes.  
Vi ser et behov for justering af de foreslåede beløb. For at forenkle indberetning kan et 
forslag være at beregne, hvad en given gruppe har af mødetid for alle og gange det med 
betalende medlemmer i gruppen. 
Som eksempel kan nævnes, at vores teaterhold på den nylig overståede sæson havde: 
Børnehold – 72 timer 
Juniorhold – 104 timer 
Ungdomshold – 150 timer 
Heri er regnet den konkrete øve- og opførelsestid men ikke medregnet ekstra tid til sociale 
aktiviteter, kulissebyggeri, sminke, teknik, rejsetid osv. De sidstnævnte kan være meget 
forskellige for medlemmerne. Hvis der er en rimelig sats for de timer, der vil gælde hele 
holdet, vil det være det enkleste i indberetningen.  
Endelig bør der være opmærksomhed på, at en sæson i flere foreninger går fra sommer til 
sommer og beregningsmodellen derfor skal ta’ højde for, at der kan være forskellig antal 
medlemmer forår og efterår. Skal man evt. lade medlemmerne tælle i det år kontingentet 
betales eller skal det gøres på en anden måde? 

• Fjernelse af 25 års-reglen på lokaletilskud er vigtig for mange foreninger. Vi har tidligere 
haft mange voksenmedlemmer men har en periode kun haft børne-/ungemedlemmer. Det har 
vi ønsket at ændre på – men ikke haft råd til. Ud over at kunne få gang i familieaktiviteter og 
mere varieret program, har vi også brug for flere voksenmedlemmer for generering af flere 
frivillige i foreningen. Vi ønsker at have medlemmerne i samme forening og ikke lade 
voksne danne deres egen forening. Det gi’r en stærkere forening. 
Ok med at lave samme procentsats på forbrugsudgifter og godkendte driftsudgifter.  



• Ud fra de oplyste tal fra andre kommuner ser det rigtigt ud at lave loft for golf- og 
rideklubber.  

• Fint at holde fast i at kunne søge supplerende tilskud fra en restpulje. Det er vigtigt med 
denne mulighed for udvikling i foreningsarbejdet – f.eks. med kurser og udvikling af nye 
tiltag.  

 

Ovenstående hvad vi vurderer at kunne udtale os om.  

På dialogmøde kom nogle foreninger med input omkring udfordringer med de nye regler for visse 
foreninger. Vi ser der kan være steder, hvor der på en god måde bør tages hensyn til vores 
forskelligartethed. Disse udfordringer forventer vi, at foreningerne selv gør opmærksom på i egne 
høringssvar.  

Vi ser frem til at se det tilrettede forslag før sidste dialogmøde i august. 

 

Med venlig hilsen 

 

Margaretha Cedergren 

Formand Sæby Scenen 

2750 6169 



 
F O D B O L D 

 
Med venlig hilsen 

 
Anders Brandt Sørensen 
Formand 

_________________________ 

F.f.I Fodbold  
Fodboldvej 7 
9900 Frederikshavn 
Tlf.: +45 2025 2943 

 
F.f.I Fodbold   -   Fodboldvej 7   -   9900 Frederikshavn   -   Telefon 98 42 91 27   -    

 
ffi@ffifodbold.dk   -   www.ffifodbold.dk 

Frederikshavn Kommune 
Rådhusallé 100 
9900 Frederikshavn 
 

Frederikshavn den 20-07-2018 

     
Høringssvar vedr. ny støtteordning. 

Ffi-fodbold mener overordnet set, at det er fint, at man finder en anden løsning end 25-års reglen, som har 
givet meget blæst. Vi anerkender, at der er behov for en løsning. Ffi-fodbold er en af de klubber, der lever 
op til de nuværende regler om andelen af unge under 25 kontra ældre medlemmer. Vi er klar over, at alt 
andet end lige, så vil vi blive ramt af de nye regler.  

Ffi-fodbold er grundlæggende positiv over for, at aktivitetstilskuddet bliver til at regne med og med et 
minimum på kr. 6,5 mio. 

Det er svært at gennemskue konsekvenserne af lokaletilskuddet, men det lyder fornuftigt at få ryddet op i 
det. Ffi sidder i eget klubhus med lån fra kommunen. Det er klart, at det vil betyde noget, hvis vi ikke 
længere får dækket udgifterne ved sådan et hus pga. ændrede lokaletilskudsregler. Derfor ville det være 
ønskværdigt, hvis vi kunne se nogle regnestykker på, hvad den nye ordning kommer til at betyde for netop 
vores klub, før vi kan tage sagligt stilling til, om den samlede ordning er god. Vi er klar over, at der er 
”gynger og karruseller” og alting ikke behøver at være som før. Hvis vi går ned i lokaletilskud, så vil det være 
fint, at aktivitetstilskuddet tilsvarende stiger for Ffi-fodbold. 

Ffi-fodbold ønsker at der er en bedre incitamentsmodel for energiforbedringer. Nu betaler kommunen for 
en stor del af vores forbrug. Hvis vi kunne få en model til, så energiforbedringer kan betale sig, så vil det 
nok være at foretrække. 
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Tilskud

Fra: Jacob Olivius <jo@joconsulting.dk>
Sendt: 20. juni 2018 08:50
Til: Tilskud
Cc: Jacob Olivius
Emne: Høringssvar + Tordenskioldgarden

Hej, 
 
Hermed en tilbagemelding fra Tordenskioldgarden på de foreslåede ændringer i tilskudsordningen. 
 
Vi er som udgangspunkt enige i, at den nuværende tilskudsordning skaber meget administrativt arbejde for de 
frivillige ledere. Vi er også enige i, at det er vanskeligt objektivt at dokumentere det nøjagtige antal timer, som det 
enkelte medlem er aktiv, enten i form af forberedelse eller udførelse af aktiviteten. 
Derfor hilses en mindre administrativt tilskudsordning velkommen. 
 
Det er umiddelbart vanskelig for at os at beregne den økonomiske konsekvens, men vi forventer et drastisk fald i det 
årlige tilskud, hvis den foreslåede tilskudsordning indføres. Dette skyldes flere årsager. 
 
Aktivitetstimer 
I og med at størstedelen af vores gardere er under 18 år, så har vi i dag mulighed for at gange deres timer med en 
faktor 2. Denne mulighed vil forsvinde med den foreslåede tilskudsordning. Dette sammenholdt med, at 
forberedelsestimer også forsvinder, da må vi konstatere, at antallet af timer, hvori vi aktiverer den enkelte gardere 
falder meget. 
 
Hvis vi benytter de indrapporterede timer for 2017, så vil medlemstilskuddet blive 11.650 kr. Dette tal vil blive 
korrigeret i nedadgående retning, da timerne indeholder forberedelsestid. 
 
Vi har netop modtaget opgørelse over tilskud for 2018 fra CKF, hvori vi i aktivitetstilskud modtager 8.613 kr. Derfor 
antager vi, at selve tilskuddet til aktivitetstimer forbliver uændret. 
 
 
Kørselstilskud 
Det er positivt, at det fortsat er muligt at søge om transporttilskud til kørsel udenfor kommunegrænsen. Dette 
betyder dog for Tordenskioldgarden, at næsten al transport ikke længere er tilskudsberettiget. 
 
Størstedelen af den transport, som foregår i Tordenskioldgarden, foregår indenfor kommunegrænsen. Vi har for 
eksempel en aftale krydstogtskibene i Skagen, at vi spiller skibene ud af havnen 10-11 gange i løbet af sæsonen. 
Kørslen i til de arrangementer kan vi dag få tilskud til ved at udfylde en køreseddel per arrangement og per bil.  
 
Vi har netop modtaget opgørelse over tilskud for 2018 fra CKF, hvori vi i transporttilskud modtager 16.650 kr. Det 
fremgår ikke af beløbet, hvordan fordelingen er mellem kørsel ud af kommunen og kørsel i kommunen. 
Baseret den kørsel vi har haft indenfor kommunen i 2017, forventer vi at transporttilskuddet vil falde med ca. 3.000 
kr. 
 
 
Lokaletilskud 
Dette tilskud er ikke relevant for Tordenskioldgarden, da vi har Kommandantboligen stillet til rådighed. Vi betaler 
leje af lokalet i forbindelses med vores øve-aftener i henhold gebyrmodellen, som tidligere har været til høring. 
 
 
Instruktørtilskud 
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Som vi læser høringsmaterialet, så forsvinder instruktørtilskuddet. Dette vil have ganske stor betydning for vores 
økonomi, da vi har en uddannet dirigent ansat. Dirigenten varetager solo-undervisning og samspil i orkestret, 
samtidig med dirigenten er musikalsk ansvarlig for musikvalg, repertoire og instruktører. 
 
Uden en lønnet dirigent er vi ikke i stand til at opretholde tilbuddet om solo-undervisning/samspil, og dermed vil 
grundlaget for hele Tordenskioldgarden langsomt forsvinde. 
 
Vi har netop modtaget opgørelse over tilskud for 2018 fra CKF, hvori vi i trænertilskud modtager 39.800 kr. Hvis der 
ikke via frivillighedspuljen kan søges om tilskud til trænerlønning, så vil vi i værste tilfælde miste hele tilskuddet. 
 
 
 
Samlet set må vi konstatere, at den foreslåede tilskudsordning vil have store konsekvenser for Tordenskioldgarden, 
hvis vi mister hele trænertilskuddet. Mistet trænertilskud + mistet kørselstilskud + højere lokaleleje i henhold til ny 
gebyr model, så vil Tordenskioldgarden stå til at skulle finansiere ca. 45.000 kr. selv fremover. Dette vil have store 
konsekvenser for Tordenskioldgarden, og den aktivitet vi fremover kan tilbyde de unge mennesker. Alternativet er 
øge kontingent og egenbetaling til diverse arrangementer, men det ser vi som svær øvelse, da vi på 
generalforsamlingen i marts 2018 vedtog at øge kontingentet med 150 kr. per år. 
 
Tordenskioldgarden opfatter sig selv som byens orkester – og det vil vi fortsat være, men med det nuværende 
forslag, så kan det betyde, at det i stedet for bliver starten til afslutningen på Tordenskioldgarden! 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jacob Olivius 
Formand, Tordenskioldgarden 
 
 



Kultur- og Fritidsudvalget

Rådhus Alle 100

9900 Frederikshavn

Sæby, den 15. juni 2018

Høringssvar – Sæby Golfklub.

Sæby Golfklub har med interesse gennemgået det fremsendte høringsmateriale om en ny
tilskudsordning til foreninger i Frederikshavn kommune.

Her vil vi redegøre for klubbens store aktivitetsniveau og fremkomme med vores svar til forslaget.

Sæby Golfklub:

Klubben er beliggende på Vandløsvej 50, Sæby på lejede arealer, som ejes af Sæby Golf APS.

Vores lejekontrakt løber foreløbig til udgangen af 2024, men vi er p.t. i gang med en forhandling
om forlængelse af lejemålet. I 2017 betalte vi 538.000 kr. i leje.

Klubben har ansat en Pro (professionel træner) ligesom der er ansat 4 personer til pasning af
banen og 1 person i administrationen til varetagelse af den daglige drift. Cafeen i klubhuset er
forpagtet ud og der er 2 ansatte.

Medlemmer og aktivitet i klubben:

Sæby Golfklubs medlemstal i 2017 var i alt 775 betalende med følgende aldersfordeling:

Aldersfordeling Antal
Senior over 60 år 336
Voksne 25-60 år 206
Unge 0-24 år 233
I alt 775

Sæby Golfklubs medlemmer er meget aktive. I klubben findes der en del ”klubber i klubben” og
aktiviteterne i disse klubber er beskrevet her:



! Seniorgolf for medlemmer over 60 år – hver mandag næsten året rundt spiller klubbens
seniorherrer. Der deltager i gennemsnit 70 herrer hver uge. Damer over 60 år spiller om
tirsdagen og her deltager ca. 60 damer. Desuden spiller de også på andre tider i  løbet af
ugen og deltager i veteran-regions golf.

! Herredagen – hver torsdag  fra 1/4 - 1/10 spiller alle seniorherrer, der er tilmedlt
herredagen. Her deltager i gennemsnit 35 hver uge. Desuden spiller de også på andre tider
i løbet af ugen ligesom de deltager på klubbens regionshold og parmatchklub.

! Damedagen – hver onsdag fra 1/4 - 1/10 spiller alle seniordamer. Der deltager i
gennemsnit 30 damer hver uge. Derudover spiller de også på andre tidspunkter i løbet af
ugen og deltager på klubbens regionshold og parmatchklub.

! Kanin/begynderafdelingen – et af de vigtigste områder i klubben, da det er her nye
medlemmer kommer til og bliver en del af klubben gennem kaninmatchen, som spilles hver
tirsdag aften. Derudover er der træning af nye medlemmer på andre tidspunkter i løbet af
ugen.

! Elitegolf – klubben har en elitetrup som består af 22 spillere, hvor herrerne spiller i
Danmarksturneringens 2 div. Desuden har vi 4 dygtige damer, som spiller med i Lady Tour.
Mette Linkhusen blev sidste år danmarksmester i hulspil og er et godt emne for
landsholdtræneren. Mette er en rollemodel for unge spørtsudøvere og diabetikere i hele
regionen.

! Juniorgolf – klubben har en aktiv ungdomsafdeling med mange initiativer i løbet af året.
! Regionsgolf – klubben har i 2018 tilmeldt 5 hold i veteran og senior rækkerne.
! Åbne turneringer – i løbet af sæsonen afholdes der 7 turneringer enten lørdag eller søndag

for alle klubbens medlemmer. Her er deltagerantallet i gennemsnit 100.
! Frivillige – det er en absolut nødvendighed at klubben har ca. 80 frivillige, som ugentlig

passer alt fra affald til undervisning, vedligeholdelse, administration, træfældning, maling,
oprydning, banekontrol m.v.

Som ovenfor beskrevet er Sæby Golfklub en meget aktiv forening især for klubbens medlemmer
over 25 år som udgør 70%. Vi har medlemmer op til 86 år, som er fysisk aktive hver uge.

Banen

Golfsporten er afhængig af at have et større jordareal til rådighed ligesom det er nødvendigt at
have banepersonale ansat som forstår at pleje og vedligeholde anlægget. Derfor er der en stor
udgift til banedrift, lønninger, maskinpark og jordleje.

Økonomi

Sæby Golfklub har en rimelig fornuftig økonomi og af større årlige udgifter kan nævnes:



! Banedrift
! Lønninger
! Leje af arealer/klubhus

Klubbens medlemmer over 25 år betaler 5.700 kr. i kontingent om året.

Nuværende tilskud efter Frederikshavner ordningen

Sæby Golfklub modtog i 2017 følgende tilskud fra ordningen:

Lokaletilskud

Aktivitetstilskud

Trænertilskud

Golfklubben er og har været meget tilfredse med den nuværende tilskudsordning og den
administrative del af ordningen opfattes ikke som speciel vanskelig.

Høringssvar

Først og fremmest mener vi, at Frederikshavn Kommune forskelsbehandler foreningerne, når der i
høringsmaterialet fremhæves, at tilskud til golf- og rideklubber skal minimes ved at lægge et loft
på tilskuddets størrelse til disse klubber.

I ride- og golfklubber er driftsomkostningerne store, men det er aktivitetsniveauet også. Hvis
Frederikshavn kommune ville stille de samme faciliteter til rådighed for disse klubber, så vi bare
skulle leje os ind, ville aktivitetstilskuddet blive betydeligt mindre.

Beregningerne i høringsmaterialet, som viser at gennemsnittet for aktivitetstilskud til andre
nordjyske golfklubber er på 34.219 kr., mens gennemsnittet i Frederikshavn kommune er beregnet
til 295.686 kr.

Ved gennemgang af regnskabsoplysningerne for golfklubberne i nabokommunerne, kan vi
konstatere at tallene ikke er sammenlignelige, da både Brønderslev og Hjørring kommuner har
specielle aftaler med Brønderslev golfklub og Hjørring golfklub. Her tillader vi os at henvise til
regnskabstal oplyst i Frederikshavn golfklubs høringssvar.

Sæby golfklub anmoder derfor om at hele afsnittet på side 15 tages op til fornyet overvejelse.

I Hjørring og Brønderslev kommuner har man ikke benyttet sig af de omtalte paragraffer, da der
ikke har været behov for en nedsættelse af tilskuddet, da man i stedet har lejet arealerne til en
meget lav pris. Derfor mener vi ikke at tallene i analysen kan anvendes som et brugbart
beslutningsgrundlag for at der skal være loft på lokale- og aktivitetstilskud til Sæby golfklub.



Konsekvenser af ny tilskudsordning

En større nedsættelse af tilskud fra Frederikshavn kommune vil have stor betydning for Sæby
Golfklub. Det vil på kort sigt forringe klubbens økonomi og derfor vil klubben være tvunget til at
nedsætte aktiviteterne i forhold til den økonomiske ramme. Det vil også betyde en væsentlig
kontingentforhøjelse for klubbens medlemmer og det vil have en negativ effekt på medlemstallet
ligesom det vil have indflydelse på tiltrækningen af nye medlemmer, så visionen om at
foreningslivet i kommunen skal trives og udvikles, vil blive vanskelig for os.

Afsluttende bemærkninger

Andre sportsklubber i kommunen er så heldige, at de kan leje sig ind i haller, som er opført af
kommunen. De har så ingen udgifter til driften, da hallen kan udlejes til mange forskellige klubber.
Det kan man ikke med en golfklub, som selv står for leje og drift af golfbanen.

Sæby Golfklub bidrager med den nuværende tilskudsordning til den almene folkesundhed ved
aktivering af personer i alle aldre og specielt til personer over 60 år. Vi har faktisk medlemmer op
til 86 år som holder sig ugentlig aktive. Vi har et godt samarbejde med bl.a. Ældresagen og
Diabesforeningen, som gør at disse grupper af personer får motion og styrket deres sociale
samvær. Udover 18 huls banen har vi en par 3 bane, som vi stiller gratis til rådighed for
skoleklasser. Desuden har vi skabt et aktivitetsfremmende netværksforum for vores sponsorer
med det for øje, at hæve den indbyrdes samhandel/samarbejde, da de mødes hver måned i
golfklubbens lokaler.

Klubbens ansatte bidrager ligeledes til en pæn skatteindtægt for kommunen.

Med hensyn til de gæstespillere vi trækker til, er vi en turistdestination i sig selv. Der kommer
gæster fra vores nabolande og nationalt, da vi er en del af det samlede turisttilbud, som vores
kommune har. Sidste år havde vi  4.000 greenfee spillere på vores bane og de bidrager til øget
omsætning for øvrige forretninger, restauranter, overnatningssteder m.m. i Frederikshavn
Kommune.

Dansk Golf Union/Danmarks Statistik har lavet en undersøgelse på, hvad betydning golfsporten
har. Undersøgelsen viser at en golfklub af vores størrelse udover en omsætning på knap 5 mill.
giver et afledt forbrug på udstyr, sko og tøj på 3 mill. i gennemsnit pr. klub. Det er dokumenteret
at golf afhjælper folkesundheden med færre sygedage, modvirker ensomhed og at der rent faktisk
lægges år til en golfspillers liv.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sæby Golfklub
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Tilskud

Fra: Sæby Familie- og Firmaidræt  <kontakt@firmaidraet-saeby.dk>
Sendt: 20. juni 2018 12:00
Til: Tilskud
Emne: Høringssvar  - Firmaidræt Sæby

Kære KL 

 

Medlemstilskud 
En forenkling af modellen vil være rigtig godt, men det kan være svært at tælle de faktiske timetal. 
En anden løsning kunne være, at man skal være medlem i x antal uger/måneder og betale kontingent for herefter at 
udløse et fast tilskudsbeløb. 
 
Supplenrede tilksud 
Forslag om puljer til supplenrende til kan vi på ingen måde tilslutte os. 
Det vil give en tung administrativ opgave oveni det vi har i dag.  
 
Hvis man fjerner muligheden for at ”belønne” trænere og instruktører vil det give større udfordringer i foreningerne. 
Samtidig vil en fjernelse af tilskud til leder og instruktøruddannelse gøre, at vores instruktører i foreningerne ikke får 
samme mulighed for at blive dygtigere. I den sidste ende kan det koste medlemmer og kvalificerede trænere. 
 
25-års reglen 
Firmaidræt Sæby er en forening med mange voksne medlemmer og det bliver vi straffet for. Det er efter vores 
mening ikke rimeligt.  
Vi har aktiviteter for både børn, voksne samt seniorer.  
Det er helt i orden, at vi ikke får decideret tilskud til voksne over 24 år, men det er efter vores mening meget forkert, 
at straffe de foreninger som rummer mange forskellige aktiviteter og medlemmer. Det vil i sidste ende være 
nødvendigt for foreningerne at splitte sig op i flere små foreninger, hvilket IKKE er i tråd med den udvikling vi gerne 
skal arbejde hen i mod.  
 
 
 
Vi håber i vil tage ovenstående til efterretning i jeres videre arbejde med med nye tilskudsordning.  
 
Øsnkes nogle svar yderligere beskrevet, er i meget velkomne til at kontakte undertegnede.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Birgitte Vallin 
formand 
Sæby Familie- og Firmaidræt  
Sæbygårdvej 32B – 9300 Sæby 
Tlf. 9846 4369  - mobil: 2078 4554 
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Tilskud

Fra: Tommy Thomsen <tt@tthomsen.dk>
Sendt: 20. juni 2018 11:51
Til: Tilskud
Emne: Høringssvar fra Idrætssamvirket

Idrætssamvirket har med interesse deltaget i to høringsmøder og læst forslaget til ny 
tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune.  
Vores input til høringen fremgår af nedenstående tekst.     
 

Vi støtter intentionerne om at gøre tilskudsordningen lettere at administrere for såvel 
foreningerne som forvaltningen.  
Medlemstilskud 

Ved at omlægge aktivitetstilskuddet til trindelt medlemstilskud vil der blive en forenkling af 
opgørelsen. Specielt hvis opgørelsen kan gøres ved at multiplicere med det betalende antal 
medlemmer med, hvor mange timers aktivitet det pågældende medlem har på 
aktivitetspladsen i kalenderåret.  
Hvis vi læser forslaget rigtigt, vil de uniformerede korps kunne opretholde samme 
aktivitetstid som nu, da alle deres aktiviteter ikke bliver berørt, hvor opgørelsesmodellen 
alene rammer idrætsforeningerne.   
Mange af foreningernes yngste medlemmer, har i dag under 50 timer aktivitet, hvorfor vi 
foreslår, at der bliver lavet et trin mere med start ved 25 timer. Og for at tilgodese de 
udøvere der træner mellem 8-10 timer ugentligt i 45 uger, vil vi foreslå at der indføres et 
højere tilskud, med indførelse af et nyt højere trin.  
For at undgå spekulation bør der indføres et loft på, at medlemstilskuddet ikke kan 
overstige 25 % af det indbetalte kontingent. Det bør samtidig præciseres, hvad 
kontingentet må indeholde.  
Definitionen af hvor mange der samtidig skal dyrke den foreningsdrevne aktivitet bør 
fremgå. I den nuværende ordning skal aktiviteten omfatte mindst fem medlemmer.   
Vi forudsætter, at det samme medlem til den primære aktivitet godt kan deltage på flere 
hold og alle timer tæller uanset om holdene træner over flere mindre sæsoner i løbet af 
året.   
Handicappede bør som nu vægtes højere.  
 IS har således en positiv holdning til KFUs forslag om at forsimple og skabe en mere 
gennemsigtig udregning og forståelse af et nyt medlemstilskud.   
25 års reglen.  
Vi ønsker principielt, at det kommunale tilskud skal tilfalde unge under 25 år.   
Ved at fjerne 25-års- reglen helt vil det bevirke, at foreninger hvor stort set alle deres 
medlemmer er over 25 år vil kunne opnå maksimalt tilskud til deres egne eller lejede 
klubhuse / væresteder, hvilket vi ikke kan anbefale.   
Provenuet herfra ønskes anvendt på kursus og transport – herom senere. 
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Lokaletilskud 
Set i lyset af, at vi ønsker at forfølge tanken om at få flere aktiviteter på færre matrikler 
som beskrevet i ”Fra mursten til mennesker”, kan vi godt se formålet med at nøjes med at 
give det lovbestemte 65 % tilskud til drift af klubhusene. 
For at kompensere for det mindre tilskud og for at animere til at få andre foreninger til at 
benytte den ledige lokalekapacitet, vil vi foreslå at man finder et bedre incitament for at 
leje egne lokaler ud til andre foreninger eller private. 
Der skal udarbejdes en vejledning i hvad der er tilskudsberettiget vedligeholdelse og hvad 
der er anlæg. 
I dag kan der maksimalt modtages kr. 50.000,- i tilskud til vedligeholdelse, uanset lokalet / 
husets størrelse. Vi vil foreslå, at den nye ordning bliver mere retfærdig ved at ændre dette 
tilskud til et max. antal kroner pr. kvadrat meter. 
IS kan således ikke anbefale at KFU lemper alle reglerne for lokaletilskud som nævnt i 
modellen.     
Puljer 

Tilskuddene bør baseres på faste kriterier / klare retningslinjer så klubberne kan disponere 
efter, hvad de kan forvente at få i tilskud. 
 

De klubber der prioriterer talentudviklingen og elitetære ungdomsarbejde er afhængig af 
trænere / ledere på et højt fagligt niveau. Mange af disse resursepersoner bor sjældent i 
lokalområdet og er omkostningstunge at benytte. Vi anser disse klubber som vigtige 
spillere i fødekæden til Talentsportsklasserne og Sportscollege. Det er ligeledes deres 
resultater som fremhæves i bl.a. ”Godt gået ”priserne, så hvis vi fortsat skal have dygtige 
sportsudøvere der kan markere sig i landsdækkende konkurrencer, bør vi målrette nogle af 
tilskuddene til dette talentarbejde.  

Vi bor i en langstrakt vandkantskommune, hvor der er langt mellem byerne. I stedet for 
Kommunegrænsen som afgrænsning i udregning af transporttilskud, vil man bedre kunne 
ligestille - uanset geografisk placering - hvis der blev indført en grænse på f.eks. 2 x 25 
kilometer fra klubbens hjemstedsadresse. 

Tilskud til mundering af ulønnede trænere / ledere til ungdomshold med dækning af 80 % 
af max. kr. 3.000,- . Det er klubbernes mulighed for med små midler at påskønne en ofte 
stor frivillig indsats.  
 
For at holde på stadig flere kvalitetsbevidste børn - og deres forældre - vil vi anbefaler 80 % 
tilskuddet til kursusudgifter beholdes så klubberne altid har mulighed for at give deres 
trænere, officials, ledere og dommere kompetence løft. Maksimumtilskuddet kan sænkes 
til kr. 5.000,- incl. transport og ophold. 
 
For at bevar overskueligheden kunne den påtænkte Visionspulje muligvis implementeres i 
de nuværende udviklings- og anlægspuljer. 
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IS ønsker ikke at alle de supplerende tilskud omlægges til puljer. Dog ser vi gerne at de 
eksisterende tilskudsformer bliver justeret og målrettet reel aktivitetsfremmende 
aktiviteter.   
Golf- og rideklubber. 
Bør være opmærksomme på at disse klubber ejer eller lejer større anlæg og arealer som 
der er faste udgifter på.  
For at få alle indirekte / skjulte tilskud med, kunne der skeles til samme kriterier eller dele 
deraf som der tænkes anvendt ved tildeling af tilskud til haller i den nye 
harmoniseringsmodel. 
Staldene kunne undtages for tilskud, da de ikke indgår som en del af aktiviteten på banen. 

For at tilgodese de ”flerstrengede” foreninger bør det være muligt at opgøre hver afdeling 
som en selvstændig forening. 

Vi glæder os til at følge det videre arbejde med implementeringen af den nye 
tilskudsordning og stiller os til rådighed med uddybende oplysninger. 

Med sportslig hilsen 
Hans Jørn Rømer og Tommy Thomsen  

www.idraets-samvirket.dk  

 



 

           Den 20/6-2018 

FUF høringssvar til  
HØRINGSMATERIALE vedr. forslag til ny tilskudsordning for folkeoplysende 
foreninger i Frederikshavn Kommune 

FUF ser positivt på at der sker en drøftelse af tilskudsordningen, samtidig vil vi dog anføre, at 
hvis der i de senere år havde været ført det fornødne forvaltningsmæssige tilsyn med 
tilskudsordningens fortolkning og hensigten bag tilskudsområderne, ville mange ting have set 
anderledes ud og fordelingen i nuværende støtteordning kunne have været væsentligt 
forskelligt fra de tal, der anføres i det fremsendte høringsmateriale.  

Når det er sagt, må en præcisering i teksten være påkrævet og også gerne en forenkling af 
ansøgningsprocedurerne. Det er samtidig væsentligt, at den IT, som skal understøtte ordningen, 
indikerer om et ansøgningsbeløb overstiger eller falder udenfor det berettigede ansøgte tilskud. 

Nuværende støtteordning bygger på nogle for FUF meget væsentlige principper: 

! Støtte fra offentlige midler bør tilfalde aktiviteter for børn og unge under 25 år 

! Højt aktivitetsniveau honoreres, og der gives samme muligheder for alle foreningstyper 

! Mulighed for uddannelse af frivillige ledere, så viden, kompetencer og kvalitet styrkes 

! Anerkendelse og påskønnelse af den frivillige indsats blandt foreningernes ledere  

! Mulighed for oplevelser og inspiration i mødet med foreningsaktive udenfor kommunen 

! Tilbyde stor bredde i paletten af alsidige og mangfoldige fritidstilbud for børn og unge 

! Støtte til gode tidssvarende, multifunktionelle og indbydende fritidsfaciliteter 

 
Ud fra disse principper ser FUF positivt på en forenklet model for opgørelse af foreningens 
aktivitetstimetal, hvorfor forslaget som er fremlagt, med en vis bearbejdning, kan være en mulig 
fordelingsnøgle. FUF foreslår dog, at tilskud til de 0-18 årige medlemmer tæller mindst dobbelt, 
og at der evt. indføres en beregningsfaktor, som kan præmiere visse tematiserede aktiviteter.  

Det er positivt, at medlemstilskuddet hæves, men i mange oplandsbyer, kan selv et højt 
medlemstilskud ikke opveje et højt lokaletilskud, da der ofte ikke findes flere børn og unge at 
tiltrække. En aktiv og indholdsrig fritid med ordentlige faciliteter, bør også være en mulighed 
udenfor de større bysamfund. Prisen herfor er lille, men af meget stor betydning for den enkelte 
forenings overlevelsesmulighed. Derfor skal et lokaletilskud på mindst 75% fastholdes fremover. 

Det er vigtigt, at der gives tid for tilpasning i foreningslivet til en ny støtteordning, ligesom det 
skal sikres, at ingen forening kommer i økonomisk klemme ved kommende ændringer i tilskud. 

FUF finder det vigtigt, at politiske ønsker om reduktioner på visse områder af udbetalte tilskud, 
ikke medfører generelle forringelser for alle foreninger, deres aktiviteter og deres væresteder. 



 

Hvad er foreningernes holdning til KFU’s forslag om at forsimple og skabe en mere gennemsigtig 
udregning og forståelse af et nyt medlemstilskud? 

Dette mener FUF ikke er tilfældet med den fremlagte model, som stadig bygger på en 
aktivitetstimeopgørelse, endda helt ned på det enkelte medlem. Så er nuværende løsning måske 
alligevel den mest optimale beregningsmodel, blot med tydeligere definerede retningslinjer. 

Det fremlagte forslag bør genberegnes, idet timetallet ligger alt for højt for at udløse et reelt 
medlemstilskud, medmindre der indføres en beregningsfaktor. Endvidere bør det overvejes om 
medlemstilskud skal være individuelt, som foreslået, eller kollektivt ud fra f.eks. en procentdel af 
foreningens aktivitetstilbud. For forenklet administration er sidstnævnte mest hensigtsmæssig. 

FUF ser meget positivt på, at medlemstilskuds-puljen øges, og at der afsættes en fastlagt andel 
af rammen hertil. FUF finder, at en model med 3-5 tilskudsgrupper kan være en mulighed for 
administrativ forenkling, kriterierne bør dog behandles grundigere ved en fælles dialog. FUF er 
af den holdning, at planlagt foreningsarrangeret socialt samvær er en vigtig del af den almene 
folkeoplysende aktivitet, hvorfor dette også bør være tilskudsberettiget efter fastsatte kriterier.  

FUF foreslår, at der i tillæg kan gives et fast grundtilskud til foreninger med aktiviteter for børn 
og unge. Dette vil kunne give mulighed for en større alsidighed i fritidstilbud for børn og unge. 
FUF går meget gerne i tættere dialog med KFU om en grundigere og bedre gennemregnet 
tilskudsmodel for aktivitets/medlems-støtte til børn og unges fritidsaktiviteter. 

KFU vil gerne høre hvad foreningernes holdning er til, at kommunen ønsker at lempe reglerne for 
lokaletilskud med den nævnte model? 

FUF mener, at det er endog meget væsentligt for et mangfoldigt og rigt foreningsliv med mange 
forskellige fritidsaktiviteter og for fritidstilbud fra foreninger i oplandet, at tilskudsprocenten til 
lokaler fastholdes på mindst 75%. Til gengæld kan man nedsætte tilskud til energi til 50% for 
derved, at tilskynde til energibesparende tiltag samt en bedre udnyttelse af lokalerne.  

Et godt lokaletilskud er forudsætningen for forskelligartede aktiviteter selv i mindre byområder. 
Gode, attraktive og tidssvarende lokaler er selve grundlaget for et mangfoldigt foreningstilbud 
spredt i hele kommunen. Uden ordentlige faciliteter kan man ikke tiltrække medlemmer, og så 
er selv et højt medlemstilskud ligegyldigt. Mange større idrætsfaciliteter støttes direkte eller 
indirekte med faste tilskud fra KFU, den støtte der ydes til de øvrige foreningstypers lokale-
omkostninger er minimal, nu efter vedtagelse af en nye halgebyrordning for idrætsaktiviteter i 
selvejende haller. Det er vigtigt, at der også er lokaler for spejdere og andet idebetonet arbejde.   

FUF kan kun støtte en ophævelse af begrænsningerne i 25 års reglen, såfremt der indføres en 
passus om, at der kun ydes tilskud til lokaler til brug for tilskudsberettigede medlemmer under 
folkeoplysningsloven (dvs. de op til 25-årige). På denne måde undgås, at omkostningerne til 
voksenaktiviteters lokaleudgifter udhuler tilskudsordningen. FUF står fast på, at tilskud fra 
tilskudsordningen primært skal tilgå aktiviteter og tiltag for børn og unge under 25 år. Derfor må 
lokaletilskud for voksnes adgang til fritidsfaciliteter IKKE belaste foreningernes tilskud til deres 
aktiviteter for børn og unge. FUF stiller sig til rådighed for en videre dialog på lokale-området. 



 

KFU ønsker at høre foreningernes holdning til, at de supplerende tilskud omlægges til puljer, 
der kan målrettes og tilfalde reel aktivitetsfremmende aktivitet? 

FUF er imod puljer fremfor fastsatte tilskudsprocenter og er ikke enig i det fremsatte postulat. 
Puljer giver meget mere administrativt ansøgningsarbejde, at skrive og formulere ansøgninger er 
i forvejen en pestilens i det frivillige foreningsarbejde, hvor de frivilliges hovedfokus oftest er på 
aktiviteterne. Ingen forening kan lægge budget ud fra et puljeprincip, hvor gevinstchancerne er 
ukendte. FUF foreslår derfor følgende veldefinerede supplerende tilskud, for at kunne leve op til 
ovennævnte værdier og idealer for støtte til de frivillige folkeoplysende foreningsaktiviteter. 

1. Tilskud til uddannelse af frivillige, ulønnede ledere, trænere, instruktører og dommere 
for foreningens tilskudsberettigede medlemmer (under 25 årige) med 80% op til max. 
tilskud på kr. 8.000,- pr. person pr. år, herunder transport og ophold. 

2. Anerkendelse af de tilskudsberettigede (under 25 årige) medlemmers frivillige lederes 
indsats ved en såkaldt ledergave i form af gavekort, munderingsudstyr eller lign. på 80%, 
dog max. tilskud på kr. 3.000,- pr. person pr. år. Ledergaven påskønner den frivillige 
indsats og giver mulighed for ens beklædning som en positiv profilering af foreningen. 

3. Tilskud ydes til foreningsetableret transport af tilskudsberettigede (under 25 årige) 
medlemmer på 30% af dokumenterede udgifter til enten offentlig transport, omkostning 
ved busleje eller statens km. takst ved fælles forenings transport i køretøjer med min. 8 
siddepladser excl. fører. Tilskud kan kun søges ved transport udenfor kommunen i DK. 

4. Resterende beløb i Folkeoplysningsudvalgets ramme kan herefter fordeles i den 
foreslåede visionspulje, som kan fordeles efter forskellige kriterier. Her bidrager FUF 
gerne med forslag til temaer og støtteområder såsom f.eks. specielt materiel, nye 
initiativer, forskellige former for honorering af særlige indsatsområder såsom socialt 
udsatte, integration, handicappede, særlige boligområder, familieaktiviteter etc. 
Temaerne kan skifte fra år til år ud fra et politisk bestemt indsatsområde. 

Naturligvis skal der her, ligesom andre steder i tilskudsordningen, indføres lofter for udbetaling 
af tilskud til den enkelte forening. FUF ser også gerne forslag om andre, nye tilskudsmuligheder. 

Sluttelig vil FUF henstille til, at gebyrer for brug af skoler og haller genovervejes og meget gerne 
reduceres i forhold til det foreslåede niveau. Differentiering i tid og pris kunne evt. sammen med 
andre tiltag overvejes. Det er vigtigt, at foreningslivet til stadighed udvikles og ikke afvikles. 

FUF ser frem til en positiv fortsat dialog om den fremtidige støtteordning for foreningslivet i 
Frederikshavn kommune. FUF ser meget gerne et fornødent tilsyn, en bedre vejledning samt en 
forenkling og præcisering af tilskudsudbetalingen, så tilskud kun udbetales efter de intentioner 
en kommende støtteordning vil bygge på. Digitale indberetningsformer bør understøtte dette. 

Tak for et godt tilrettelagt forløb trods tidspres, med rig mulighed for god meningsudveksling og 
debat, selvom FUF langtfra bifalder alle fremsatte manipulerende postulater i høringsmaterialet.  

På vegne af FUF’s styrelse Birgitte Mathiassen, næstformand og Henrik Carlsen, formand. 



Hørings svar fra Sæbygaard gruppen, Det Danske Spejdersport. 

 

Aktivitetstilskud – sammenligningsresultat. 

I aktivitetstilskud – sammenligningsresultat mener vi ikke at medlemstallene kan bruges. 

Når man går ind på medlemstal.dk, sætter filtrene til: Frederikshavn kommune, alder 0-24 år. Virker tallene 
ikke retvisende. 

 Følgende bør nok ikke indgå i tallene: Hirtshals skytteforening, Hørby efterskole, Læsø skyttekreds, Løkken 
og omegns skytteforening, Roslev skytteforening og Rostrup skyttelaug. 

Derudover kan vi ikke se en eneste spejdergruppe på listen. 

 

Det er ligeledes vigtigt at se virkeligheden bag tallene og hvordan det går foreningerne i de forskellige 
kommuner. Se evt. link  

https://nordjyske.dk/nyheder/flere-foreninger-foran-lukning-og-konkurs/74ac1746-773f-47f8-9dc8-
cde5a7a2437f 

 

Høje tilskud – Lav tilfredshed. 

I disse undersøgelser tror vi desværre på effekten af, at foreningerne er vant til disse tilskud.  

Det er mindst lige så vigtigt at se hvor stor en påvirkning ændringerne gør ude i foreningerne og derfor 
undersøge hvilken udviklingen der sker efter et stykke tid. 

Tanken om fjernelse af tilskud til lønnet ”frivilligt arbejde” og at foreningslivet skal køre på ulønnet frivillige 
ildsjæle, kan vi godt følge. 

Tilskud til ulønnet arbejde ønsker vi at bevare, da vi bruger det til at lederne kan få det udstyr de skal 
bruge. Der er flere muligheder for at lave dette tilskud om. 

Forslag kunne være: 

Start pakke til nye ledere/instruktører. 

Nedsætte tilskuddet. 

Sammensætte tilskuddet så det hænger sammen med medlemstallet. X antal medlemmer = X antal kr. til 
leder tilskud.  

 

Transporttilskuddet ønsker vi ligeledes bevaret. Vi ønsker at give spejderne mulighed for at få oplevelser 
udover deres lokalområde.  

 

 



Nyt medlemstilskud. 

 

Der skrives:” Administrationen af kommunens aktivitetstilskud er meget omfangsrig. Foreningerne 
pålægges en ekstra opgave med at udregne aktivitetstid.” 

Med det nye tilskud skal foreningerne stadig udregne aktivitetstid og som en ekstra ting oplyse hvor mange 
der har betalt kontingent. Dette hænger ikke sammen med at det skulle gøres nemmere for foreningerne. 

 

Lokaletilskud 

Dette punkt er svært at forholde sig til, da det ikke er beskrevet hvilke ting der er tilskuds berettiget.  

Vi mener det er vigtigt, at i det nye regelsæt tages der højde for at er det billigere at udskifte en ting end at 
reparere, er dette også tilskuds berettiget. 

Eksempel: vi havde en varmepumpe der var defekt. at købe en ny var 200kr billigere end at få den gamle op 
at køre. 

 

Puljerne. 

Vi mener at det er godt at der forsat prioriteres på disse områder.  

Der er dog stor usikkerhed for hvordan praksis bliver for disse puljer.  

Hvor ofre kan de søges? 

Hvor hurtigt får man svar? 

Hvornår udbetales tilskuddet? 

Disse ting har stor betydning for foreningernes valg og pengepung. 

 

Ny tilskudsordning. 

Vores holdning til den nye tilskudsordning er at den bør være en forsøgsordning. 

Forstået på den måde at det vil være nemmere at rette til med en forsøgsordning end med et færdigt 
vedtaget forslag.  

Vi mener at det er uoverskueligt hvor mange nye foreninger der vil komme, når 25 års reglen bortskaffes.  

 

På vejene af Sæbygaard gruppen, Det Danske Spejderkorps 

Flemming Berg Christensen 

Gruppeleder 

 



På vegne af Strandby-Elling-Nielstrup Idrætsforening sender jeg hermed vores kommentarer til 

høringsmaterialet: 

 

Helt grundlæggende synes vi at ændringen i flere tilfælde peger i en forkert retning, dog med  

enkelte positive ting: 

 

- Vi har i SEIF været nogle af de varmeste fortalere for at afskaffe den del af 25 års reglen, som 

fratrækker tilskud til de unge – hvis samme forening har mange medlemmer over 25 år. Afskaffelsen 

af dette kan vi kun bifalde. 

- Aktivitetstilskuddet flyttes op i toppen af tilskudspyramiden, hvilket belønner de foreninger der sørger 

for aktiviteter for de unge. 

- Lokaletilskudsprocenten nedsættes til 65% hvilket animerer foreningerne til at flytte sammen på 

færre matrikler, hvilket igen giver flere penge til mennesker. 

 

De negative effekter overskygger desværre de positive intentioner: 

 

• Her bliver givet kr. 1,3 mio. mere til mursten – og dermed 1,3 mio. mindre til mennesker, hvilket slet 

ikke animerer foreningerne til at rykke sammen. Og disse tal er vel udelukkende ud fra de 

nuværende foreninger – mon ikke der er flere, der kommer til at søge, hvilket vil give endnu mindre 

til mennesker, når der nu fremover gives lokaletilskud til medlemmer over 25 år. 

 

• Aktivitetstilskuddet gives udelukkende til den folkeoplysende aktivitet, hvor en stor del af det, at være 

i en forening også er det, der sker rundt om den egentlige aktivitet, altså stævner, turneringer, 

omklædning – og er taktikmødet ikke en form for teoretisk træning?  Samtidigt bliver det svært at 

sidestille idrættens aktiviteter og de uniformerede korps aktiviteter. 

 

• Aktivitetstilskuddet omlægges til et medlemstilskud for at spare administration – selv om den 

foreslåede ordning giver minimum den samme administration for foreningerne. Samtidigt vil det 

foreslåede ikke give medlemstilskud til børn/unge, der udelukkende dyrker idræt under 50 timer om 

året – eksempelvis små poder der udelukkende ”træner” 1 time om ugen, 40 uger om året. 

 

• Tilskuddet til lønnede trænere afskaffes, og dermed fjernes en stor del af talentudviklingen for 

idrætsklubberne i kommunen, hvilket ikke passer så godt ind i strategien med at man lige har startet 

”talentsportsklasserne”. For talentudviklingen er dette ødelæggende, og for visse sportsgrene direkte 

farligt. 

 

• Supplerende tilskud omdannes til puljer, der skal søges hos FOU – som har frihed til at forvalte 

puljerne. Dette lyder som et administrativt bøvl for foreningerne, samtidigt bliver det rigtigt svært for 

foreningerne at budgettere, når der nu er 4 forskellige puljer vi skal søge om, og håbe på at der 

kommer penge fra. 

 

Alt i alt en dårligere og mere uoverskuelig ordning end den eksisterende. Det skal dog ikke være brok det 

hele, så vi har også et forslag, som ikke giver så stor en omvæltning i reglerne: 

 

• Behold den nuværende ordning – med justeringer. 

 

• 25 års reglen, gældende for lokaletilskud, træner –og instruktørtilskud og transporttilskud, ændres fra 

det negative (%-vis fradrag) til det mere positive tilskud – ”Tilskud beregnes ud fra procentandelen af 

medlemmer under 25 år.  
• Tilskud til flerstrengede foreninger gives, som om de enkelte afdelinger var en separat forening. Dvs. 

i foreninger med flere aktiviteter beregnes tilskuddet ved hjælp af den søgende afdelings 

medlemmer under 25 år. 

 



• Aktivitetstilskud udbetales med samme procentsats til alle kontingentbetalende medlemmer under 25 

år.  
• For at finansiere ændringen (fjernelse af %-vis fradrag) og ikke udhule aktivitetstilskuddet yderligere, 

foreslår vi at lokaletilskuddet nedsættes til 65%, hvilket også vil understøtte visionen om ”fra mursten 

til mennesker”. Dette kan evt. gøres gradvist. 

 

• Lokaleindtægter indgår i dag udelukkende med 60% i beregningsgrundlaget, hvilket kan animere 

foreninger til at have flere bygninger end der reelt er behov for (til folkeoplysende formål), denne sats 

bør sættes op. Se regneeksempel: 

 

Forening X har en bygning med udgifter på kr. 100.000,- pr. år. (forbrug holdes uden for eksemplet). 

De udlejer bygningen til Y (en anden forening, lokal erhvervsdrivende, eller private overnatninger) for kr. 

50.000,- pr. år. 

 

Forening X får i dette tilfælde 75% i tilskud af 100.000,- minus 50.000,-*60% =  kr.  52.500,- 

Derudover har foreningen jo haft lejeindtægten på    kr.  50.000,- 

I alt      kr. 102.500,- 

 

Udgifter i alt      kr. 100.000,- 

 

Det vil sige, at forening X, udover gratis husleje – også har et overskud på bygningen, dette kan vel ikke 

være formålet med folkeoplysningsmidlerne. 

 

Vi stiller os gerne til rådighed, såfremt I har spørgsmål til ovenstående. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Carsten Jensen 

Formand 

 

 

 



 

Kultur og Fritid 
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Høringssvar vedr. forslag til ny Tilskudsordning i Frederikshavn kommune. 

FG90 (Frederikshavn Gymnastikforening af 1990) mener som udgangspunkt ikke 
at der er noget i vejen med vores tilskudsordning - men stor kreativitet -
manglende respekt, forståelse/indsigt til givne rammer og hertil MANGLENDE 
TILSYN er årsagen til at det hele er stukket af. 

Dog - en god omgang hovedrengøring skader aldrig. 

1 - Tilskud til Lønninger SKAL helt VÆK - når der fattes penge så må det være 
frivilligheden der prioriteres - så flytter vi de penge over i "Puljerne". 

2 - Aktivitetstilskud/Medlemstilskud: Vi er ikke udfordret med hensyn til 
indberetning af aktivitetstimer - det har vi fuldstændig styr på - men her er det 
vigtigt at TILSYNET fungerer - og det er fuldstændig ligegyldigt hvilken ordning 
der bliver gældende, så SKAL TILSYNET FUNGERE - således at pengene kommer 
de rigtige steder hen. 

Vi bibeholder gerne den gamle tilskudsordning, hvor vi har fast grund under 
fødderne og kender beløbsrammerne omkring de enkelte tilskud, således at vi kan 
fastsætte et budget. 
 
Plusser ved vores nuværende ordning, som bør implementeres i ny ordning. 
1/ Faste rammer omkring det enkelte tilskud. 
2/ Prioritering af Børn og Unge frem for voksne (evt. som nu: u/18x2 - u/25x1 
over 25 = ingenting) 

At skulle pege på en ny løsning, som værende en bedre løsning for alle de 
forskellige typer af foreninger, er totalt uoverskueligt og umulig at gennemskue 
herfra. 
Dog - skulle vi pege på en retning, der vil gøre tilsynet mere enkelt - så bliver det 
Fast medlemstilskud. 

Bemærk: Den fordelingsnøgle I har opsat dur slet ikke - her glemmer I helt 
breddeidrætten. 

 



 

Forslag: 

Fast medlemstilskud - u/25 = 350,- kr. pr. betalende medlem 
 - over 25 = ingenting  

I halen af det skal der jo selvfølgelig tages hensyn til den slags forening der kun 
dyrker deres aktivitet ganske få gange om året/md - her kunne man så tildele i 
henhold til timer. 
Altså lave en inddeling af hvilken slags forening du er. 
Idrætsforeninger / mange aktivitetstimer = fast medlemstilskud 
Spejderne / en hel del aktivitetstimer = fast medlemstilskud 
Overblikket hvor mange typer foreninger vi har - det er jer (Kultur & Fritid) der 
har det overblik og kan lave en inddeling, som vil give en fair fordeling af vores få 
penge ( Resten af de 6,5 mill. overføres til de andre tilskud/puljer). 

3- Med hensyn til "Puljer" - så dur denne arbejdsgang slet ikke for os. - Vi har 
brug for fast grund under fødderne, så vi kan lave vores budget. Det tror vi ALLE 
har brug for. - En fast % del med et udgiftsloft/ramme - det har også en styrende 
effekt. 

4- Vores træner/instruktørtilskud, transport og kursustilskud er et bærende 
citament, for at vi kan uddanne vores instruktører - uddannelse og kurser er den 
kvalitet vores instruktører skal have for at undervise vores Børn & Unge - og det 
er den belønning vi kan tilbyde vores trænere/instruktører for alt deres frivillige 
arbejde. 

5- Så længe at der ikke er politisk opbakning til, at tilføre flere penge til vores 
område - så har vi IKKE råd til "Visionspuljen" - det må da være 1. prioritet at 
holde liv i vores foreninger - så dette ikke bliver til AFVIKLING. 

6- Med hensyn til udmåling af Fællestræninger - Træningssamlinger - Kurser - 
Konkurrencer og Landsstævner, så er vi vedr. vores aktivitet , aktive fra morgen 
til aften, så et max. timetal pr. døgn kunne bruges (f.eks. 8 timer/pr. deltager). 

7- Ang. 25 års reglen: 
Hvis den kan laves som en nulløsning på lokaleområdet - så OK - men hvis det 
bliver udmøntet i lokalegebyrsstigning, således at det bliver Børn & Unge, der 
skal betale regningen - så er vi IKKE enige , så må det vente til der bliver råd. 



 

Det er svært at gennemskue de 2 høringer, hvor 25 års reglen er begge steder 
???? 
Vi kan heller ikke gennemskue hvilken konsekvens det har for vores lille frivillige 
forening. Det ville være rart med nogle konsekvensberegninger at forholde sig til. 
Overordnet er vores holdning at Børn & Unge og breddeidrætten skal prioriteres 
først. 

8- Generelt vedr. arbejdsgang - vi havde nok brugt et år på dialog med vores 
foreninger, for på den måde at blive klædt på til at lave et oplæg - det ville efter 
vores mening have sparet os alle mange ressourcer - SÅ fremadrettet vil vi gerne 
have dialog FØRST - inden vi får noget trukket ned over hovedet. 

 

Sportslig hilsen 

p.v.a. 

FG90 bestyrelse 

Hanne Enevoldsen - 28155133 - hhe@mail.dk 

Fregatvej 189 

9900 Frederikshavn 



Strandby d. 20/6 2018 

 

Høringssvar til høringsmateriale vedr. forslag til ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i 
Frederikshavn Kommune 

Fra Metodistkirkens Spejdere i Strandby (MS) vil vi først gerne takke for den åbenhed og dialog der har 
været omkring den nye tilskudsordning. Ud over at det giver foreningerne en chance for at få indflydelse på 
den nye ordning, har det været en god mulighed for at få engageret særligt de unge medlemmer i den 
demokratiske proces omkring nogle forhold, der vil få direkte indflydelse på det frivillige arbejde som de er 
en del af. 

 

Aktivitetstilskud 

Vi er i MS positive overfor en omlægning fra det nuværende aktivitetstilskud til et medlemstilskud, såfremt 
det medfører mindre administration og nemmere indrapportering. Det fremlagte forslag kræver dog stadig 
at vi registrerer og kan redegøre for individuelle medlemmers aktiviteter time for time for hele året, hvilket 
ikke umiddelbart kan siges at være væsentligt nemmere end den nuværende ordning. 

I forhold til spejderarbejde er det vigtigt at ture og lejre fortsat kan indregnes fuldt i optællingen af 
aktivitetstimer. Ud over de enkelte programsatte aktiviteter er der løbende aktiviteter og konkurrencer 
som strækker sig over hele lejren, og dermed kan man ikke skelne mellem aktiviteter og fritid. Endeligt er 
samarbejdet og samværet i spejderpatruljerne i høj grad en del af lejr aktiviteten. 

Hos MS gør vi meget ud af at arbejde efter princippet unge leder unge. Som en del af patruljesystemet får 
de unge derfor allerede fra 13-14 års alderen ansvar for at planlægge og afholde ugentlige møder og 
aktiviteter for 5-8 yngre spejdere. Tiden der bliver brugt til planlægning og forberedelse af dette er derfor i 
høj grad en del af det at være spejder, og dermed bør det også kunne medregnes som tilskudsgivende 
aktivitet. 

Det er vores indtryk at timesatserne i høringsmaterialet generelt bør reguleres således at der skal færre 
timer til for at ramme højere tilskudstrin. På dialogmødet blev det fremlagt at rammen på 6,5 mio. for 
medlemstilskuddet var beregnet efter at samtlige børn i samtlige foreninger ville ramme det højeste 
medlemstilskud. Dette er naturligvis ikke realistisk, og modellen bør derfor genberegnes med hensyntagen 
til de indberettede timer i det nuværende aktivitetstilskud.  

Endeligt bør det i den nye ordning præciseres hvordan overskydende/ubrugte midler inden for den angivne 
ramme anvendes, for at sikre at hele det afsatte beløb går til aktiviteter. 

 

Lokaletilskud 

Metodistkirkens Spejdere i Strandby 



MS er generelt positiv overfor at lempe den nuværende 25-års regel i forhold til lokaletilskud, så 
foreningerne ikke længere straffes for at have voksne medlemmer, og indirekte tvinges til at tilpasse 
foreningens administrative opbygning for at undgå at blive straffet. 

Det er dog vigtigt at sikre at lokaletilskud fortsat målrettes aktiviteter for børn og unge, så puljen ikke 
udhules af aktiviteter målrettet voksne. 

Vi mener at lokaletilskuddet fortsat bør holdes på 75% for at sikre at foreninger, hvis aktiviteter ikke kan 
afholdes i kommunale lokaler, ikke stilles væsentligt ringere end foreninger hvis lokaler og arealer støttes 
direkte eller indirekte fra andre kommunale budgetter. Det er vigtigt at sikre attraktive og tidssvarende 
lokaler og arealer for at kunne tiltrække børn og unge. Det vil være mere nærliggende at sænke tilskud til 
forbrugsudgifter for at tilskynde energiforbedringer m.v. 

   

Supplerende tilskud / puljer 

MS er generelt imod omlægningen af de supplerende tilskud til puljer, og mener at præmissen med at 
omlægningen skulle sikre en aktivitetsfremmende effekt er forkert. Det vil betyde en større økonomisk 
usikkerhed når disse tilskud ikke kan budgetteres. Derudover vil det give en væsentlig administrativ byrde 
på et område som i forvejen er svært at dække med frivillige kræfter. 

Tilskud til uddannelse er helt centralt for frivilligt arbejde, og nødvendigt for at få den rette kvalitet i 
arbejdet. Som nævn tidligere gør vi i spejderarbejdet meget ud af at give de unge ansvar fra en tidlig alder, 
og den rette uddannelse er en forudsætning for at de unge kan udvikle sig i rollen som leder. Vi er i 
spejderarbejdet meget stolte af den uddannelse vi kan tilbyde unge og voksne gennem et helt spejderliv, og 
det vil være et kæmpe tab for det frivillige arbejde hvis denne uddannelse fravælges af økonomiske årsager 
hos den enkelte leder. 

I MS er vi positive overfor at nedsætte eller helt fjerne tilskuddet til lønnede ledere. Vi har i Danmark en 
enestående tradition for det frivillige ulønnede foreningsliv, og vi mener at tendensen med aflønnede 
ledere i det folkeoplysende arbejde er en forkert retning at gå. Vi erkender at det kan være nødvendigt i 
bl.a. eliteidræt, hvor man skal have trænere med de nødvendige kvalifikationer, men det bør ikke ske med 
midler fra puljen til folkeoplysende arbejde. Eliteidræt er generelt meget omkostningstungt, samtidigt med 
at det støtter forholdsvis få børn og unge sammenlignet med det brede folkeoplysende arbejde. Hvis 
Frederikshavn Kommune ønsker at prioritere eliteidræt, bør der allokeres et særskilt budget til dette 
arbejde. 

Ligeledes mener vi at tilskud til transport bør opretholdes, da lejre og stævner er en væsentlig del af meget 
børne- og ungdomsarbejde. Man kunne i stedet ændre reglerne så der f.eks. ikke gives transporttilskud 
inden for kommunen, eller til transport i private biler. Derved sikres det at tilskuddet prioriteres til længere 
rejser, samtidig med at der tilskyndes til at vælge en miljømæssig rigtig transportform. 

  

Afsluttende vil vi sige at vi ikke kan genkende det billede som høringsmaterialet fremstiller med lav 
tilfredshed hos foreningerne med rammerne i den nuværende ordning. Vores opfattelse er at foreningerne 
i kommunen generelt er stolte af de rammer og muligheder som tilskuddene i den nuværende ordning 
giver. Det handler nærmere om nemmere administration, sikre budgetter og en tillid til at alle foreninger 
indberetter og modtager tilskud ens, og i overensstemmelse med reglerne.  

 

På vegne af Metodistkirkens Spejdere i Strandby 

Rasmus Aaen 
Gruppeleder 
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Tilskud

Fra: Bangsbo Freja <kassen@bangsbofreja.dk>
Sendt: 20. juni 2018 20:35
Til: Tilskud
Emne: Høringssvar

Boldklubben Bangsbo Freja har følgende kommentarer til det fremlagte forslag: 
 
 
Medlemstilskud 
Vi køber ikke argumentet med, at den nuværende ordning er besværlig at administrere for klubberne. 
Et simpelt regneark klarer opgaven i vores klub og mon ikke også andre foreninger kan gøre noget 
lignende?  
 
Med den nye model vil man kun give tilskud til de faktiske aktivitetstimer. En væsentlig del af 
eksempelvis en fodboldkamp er både taktik, omklædning og evaluering. Derudover bruger vi mange 
ressourcer på at lave ”ekstraordinær foreningstid”, for at fastholde de unge mennesker til foreningen. 
Hvorfor er det lige pludselig ikke et anerkendt stykke arbejde, som belønnes med tilskud? Hvis vi ikke 
får tilskuddet, så dræbes en del af motivationen for disse aktiviteter. 
 
Vi kan godt lide tanken om, at vi får et fast beløb pr. medlem – det gør vores budgetlægning lettere - 
men i må ikke tage den ”ekstraordinære foreningstid” væk! Det fremlagte forslag mener vi også skal 
ændres, da der let vil går spekulation i at øge timeantallet fra eksempelvis 99 timer til 100 timer og så 
modtage kr. 125 ekstra i tilskud pr. medlem. 
 
Lokaletilskud 
En reduktion fra 75% til 65% vil ramme hårdt og virker meget voldsomt.  
 
Supplerende tilskud 
Diverse nye puljer vil øge administrationstiden i både foreningerne og vel også i forvaltningen. 
 
Klubberne vil fremover ikke kunne budgetlægge indtægten, da det vil være tvivlsomt/usikkert, om 
man vil opnå tilskud, hvis ”puljekassen” er tom. Økonomien i foreningerne giver ikke plads til 
usikkerhed omkring indtægterne, derfor skal der være budgetsikkerhed, og det ligger det nye forslag 
ikke op til. 
 
At fjerne muligheden for at kunne ”aflønne” en frivillig træner/leder med op til kr. 3.000, sende en 
træner på kursus m.m. og være sikre på, at kunne få et fast tilskud er guld værd. Det må i simpelthen 
ikke fjerne! 
 
Det er muligt, at satserne skal justeres, men at lave det hele om til tilskudspuljer, mener vi ikke, er 
vejen frem.  
 
Konklusion 
Vi har gennem årene oplevet mindre tilretninger af tilskudsordningen. Det har vi levet med, men vi 
synes, at det fremlagte forslag er en voldsom ændring, som vi frygter kan gøre livet endnu mere surt i 
foreningerne med risiko for, at frivillige ledere ”flygter” væk. I klubberne kæmpes der en brav kamp 
for at fastholde medlemmerne, det er en næsten umulig opgave at aktivere nye ledere/forældre og 
med det fremlagte forslag fjernes motivationen yderligere. 
 
At sammenligne vores nuværende tilskudsordning med hvad andre kommuner gør og bruge det som 
argument for at skrinlægge ”vores” model, er ikke fair. Bare fordi vi har en velfungerende ordning – 
som måske skal støves lidt af – behøver vi vel ikke at gå flere trin ned ad stigen for at komme på de 
andres niveau? 
 
Det der er afgørende for klubberne er, at de ved, hvad de får i tilskud. For mange ting i det nye forslag 
vil fjerne denne budgetsikkerhed og i stedet givet flere administrative opgaver med at søge tilskud til 
en række udgifter, som man hidtil har vidst, at man vil få via supplerende tilskud. 
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Vi opfordrer til, at der bruges mere tid på at bearbejde og drøfte det fremlagte forslag – eventuelt med 
klubrepræsentanter. Der kan måske også vedtages en model, hvor ændringerne strækker sig over 
nogle år, så foreningslederne gradvis får implementeret den nye ordning i klubberne. 
 
 
Med venlig hilsen og på klubbens vegne: 
 
Tommy Pedersen, kasserer 
Boldklubben Bangsbo Freja 
 


