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Fremsendelse af agterskrivelse til Egense Sejlklubs bestyrelse
Aalborg Kommune skal herved anmode Egense Sejlklub, ved bestyrelsen, om at fremkomme med
bemærkninger jf. nedenfor.

Aalborg Kommune skal herved meddele, at vi agter at træffe afgørelse om, at Egense Sejlklub
ikke kan godkendes som folkeoplysende forening for nu, idet det på Folkeoplysningsudvalgets
møde d. 17. december 2021 blev besluttet, at Der fremsendes agterskrivelse til Egense Sejlklubs
bestyrelse for at få en udtalelse omkring de retssager der føres omkring eksklusionerne foretaget i
2020/2021. Såfremt der føres retssager omkring eksklusionerne, er det folkeoplysningsudvalgets
beslutning, at foreningen ikke kan godkendes for nu.
Vi skal have jeres bemærkninger senest den 28. februar 2022.
Jeres bemærkninger vil blive inddraget ved sagens behandling. Såfremt foreningen ikke fremkommer med bemærkninger, vil sagen blive afgjort på det foreliggende grundlag.
Beskrivelse
Egense Sejlklub fik d. 13. januar 2021 frataget godkendelsen som tilskudsberettiget forening i Aalborg Kommune. Fratagelsen af tilskud blev godkendt i Sundheds- og Kulturudvalget efter anbefaling fra Folkeoplysningsudvalget.
Fratagelsen af Egense Sejlklubs godkendelse blev begrundet i foreningens manglende demokrati
og manglende åbenhed for alle, som kunne tilslutte sig foreningens formål jf. blandt andet
folkeoplysningslovens §4, stk. 3.
Egense Sejlklubs bestyrelse har siden fratagelse af foreningens godkendelse som tilskudsberettiget forening ønsket dialog med forvaltningen om at blive godkendt som folkeoplysende forening
på ny.
På folkeoplysningsudvalgets møde d. 8. september 2021 blev udvalget orienteret om Egense Sejlklubs ansøgning om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening på ny. På baggrund af drøftelsen i Folkeoplysningsudvalget blev bestyrelsen meddelt, at det var Sundheds- og Kulturforvaltningens og Folkeoplysningsudvalgets vurdering, at foreningen med baggrund i sagens karakter
burde afvente med at søge om godkendelse på ny. Tilbagemeldingen til bestyrelsen blev

suppleret med en forespørgsel til foreningens bestyrelse om, hvordan de har håndteret, og løst,
de udfordringer, som de d. 13. januar 2021 fik frataget deres godkendelse på baggrund af – herunder manglende demokrati og manglende åbenhed for alle, som kunne tilslutte sig foreningens
formål.
Bestyrelsen blev stillet følgende spørgsmål:
1. Hvilke konkrete tiltag har I gjort for at sikre foreningsdemokratiet?
2. Hvordan blev jeres seneste generalforsamling afviklet?
3. Hvordan blev de 7 ekskluderede medlemmers sager håndteret på generalforsamlingen?
4. Fik de 7 ekskluderede medlemmer mulighed for foretræde på generalforsamlingen?
5. Hvad er status vedrørende de ekskluderede medlemmer?
6. Har I siden generalforsamlingen nægtet optagelse af tidligere såvel som nye medlemmer, og i
så fald med hvilken begrundelse?
Forvaltningen har rettet henvendelse til repræsentant for ”gruppen af de bekymrede medlemmer”
for at få en udtalelse om sagen set fra deres side.

Venlig hilsen

Anders Kromann
+4599314169

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital Post, kan du ringe til Den Digitale Hotline på 7020 0000.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.
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