
Fredericia Debatforum  
 
Aftenskolerne i Fredericia og Fredericia Bibliotek ønsker at samarbejde om debatskabende 
aktiviteter og danner et samarbejde under navnet Fredericia Debatforum.  
 
Formålet er at samarbejde om og koordinere debatskabende arrangementer,  
 
Arrangementerne afholdes under det fælles navn Fredericia Debatforum. 
 
Skoler, der ønsker at indgår i samarbejdet meddeler senest 15. januar til styregruppen, hvilket beløb 
den indskyder i Fredericia Debatforum. 
Beløbet indbetales senest 1. februar til aftenskolernes fællespulje til debatskabende aktiviteter, som 
bogføres på Fredericia Bibliotek. 
 
Skolerne hæfter kun økonomisk for de indskudte beløb. 
 
Skoler, der indskyder midler, kan beholde 10 % af de indskudte midler til 
administrationsomkostninger. 
 
Skolerne vælger inden 1. december 3 personer til en styregruppe, hvor også Fredericia Bibliotek er 
repræsenteret med 2 personer.  
Styregruppen fastlægger årets program og aftaler størrelsen af entréindtægter og pressedækning. 
 
Styregruppen står for planlægning og afvikling af aktiviteterne med støtte og engagement fra de 
øvrige deltagere i Fredericia Debatforum. 
 
Styregruppen kan beslutte, at stille et antal gratis billetter til rådighed for de deltagende aftenskoler 
og Biblioteket. 
 
Aftenskoleledere i styregruppen kan dele lederhonoraret, som må udgøre 20 % af de indskudte 
midler. 
 
Arrangementerne optages i Bibliotekets arrangementskalender/folder og på www.NETOPNU samt i 
de enkelte skolers programmer. 
 
Fredericia Bibliotek varetager sekretærfunktionen, og står for billetsalg, presse og regnskab. 
 
Indtægter fordeles ved årets udgang til skolerne i forhold til de indskudte beløb.  
Fredericia Bibliotek får del i indtægterne gennem et gebyr på 5 kr. pr. solgt billet. 
 
Styregruppen aflægger senes den 1. marts regnskab for udgifter for det foregående års aktiviteter til  
samrådet Aftenskolerne i Fredericia, samt en redegørelse med oplysninger om afholdte 
arrangementer med angivelse af deltagerantal. 
 
Eventuelt uforbrugte midler på op til 3.000 kr. pr skole kan overføres og bruges af Fredericia 
Debatforum i næste regnskabsår. Dog skal beløb, som skolerne selv overfører fratrækkes.  
Er der yderligere uforbrugte midler, skal de tilbageføres til Fredericia Kommune. 
 
Skolerne oplyser sammen med deres regnskabsaflæggelse til Kommunen, hvor mange midler, de 
har indskudt i fællespuljen. Skolerne skal ikke aflægge regnskab og redegørelse for aktiviteterne. 
 
Samarbejdsaftalen revideres hvert år inden 1. december. 
 
Samarbejdsaftalen er vedtaget af samrådet Aftenskolerne i Fredericia og Fredericia Bibliotek 
den 1. april 2009 og ændret november 2009. 


