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1. Godkendelse af årsrapport 2014 - Fonden Arena Nord - Det 
Musiske Hus, regionalt spillested

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes årsregnskab 2014 for Fonden Arena Nord, hvor Det Musiske 
Hus, regionalt spillested er en del af, til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Økonomicentret har gennemlæst de indsendte regnskaber. Der er ikke gennemført 
en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti.
 
Økonomicentret udtrykker ikke en konklusion om de tekniske forhold i regnskabet. 
En sådan konklusion kan ses i regnskabernes indledende bemærkninger, der er 
udarbejdet af revisionsselskabet BDO (revisorerklæring, ledelsesberetning og 
anvendt regnskabspraksis)
 
Fonden Arena Nord
Fonden Arena Nord havde i regnskabsåret 2014 et underskud på 0,7 mio.kr. 
Fonden Arena Nord havde ved årets udgang en egenkapital på 3.268.405 kr.
 
Tilskud fra Frederikshavn Kommune i 2014 udgjorde 3.324.121 kr. 
 
Det Musiske Hus – regionalt spillested
Regnskabsresultatet for 2014 vedrørende Det Musiske Hus – regionalt spillested 
var et underskud på 132.464 kr. 
 
Der er i 2014 tilført 2.572.391 kr. til Det Musiske Hus – regionalt spillested af 
overført driftstilskud udbetalt til Fonden Arena Nord fra Frederikshavn Kommune.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender 
regnskabet.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. maj 2015
Godkendt.
 

Bilag
Årsrapport 2014 - Fonden Arena Nord og Det Musiske Hus (dok.nr.76267/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 12/1021
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU
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2. Behandling af virksomhedsplaner 2014

Sagsfremstilling
Kultur og Fritidsudvalget har besluttet at få udarbejdet virksomhedsplaner til brug 
for udvikling i institutionerne i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.
 
Virksomhedsplanerne er tiltænkt som et dynamisk arbejdsredskab, der skal kunne 
tilpasses og ændres i takt med institutionernes forsatte udvikling, og når de 
erklærede mål opfyldes.
Center for Kultur og Fritid har den 6. januar 2014 fremsendt den politisk godkendte 
skabelon til virksomhedsplaner til den anførte modtagerkreds og bedt 
institutionerne på kultur- og fritidsområdet om at udarbejde virksomhedsplaner for 
2014. 
 
Deadline for fremsendelse af virksomhedsplaner har været sat til 14. januar 2015, 
og institutionerne har herved haft lejlighed til i løbet af 2014 at få udarbejdet 
materialet.  
 
Virksomhedsplaner 2014
Center for Kultur og Fritid har fremsendt skabelonen til i alt 27 institutioner (jf. bilag 
1) og 18 institutioner har fremsendt virksomhedsplaner. 
 
De fleste institutioner har valgt at følge den vejledende skabelon, men har i flere 
tilfælde valgt at supplere materialet med øvrige emner.
 
De institutioner, som mangler at få udarbejdet virksomhedsplan for 2014 er 
gentagne gange blevet kontaktet og anmodet om at få udformet en 
virksomhedsplan. Enkelte oplyser, at de først senere på foråret har mulighed for at 
fremsende virksomhedsplan efter bestyrelsens godkendelse. 
 
De fremsendte virksomhedsplaner anbefales drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget 
med henblik på at få afklaret, hvordan virksomhedsplanerne anvendes som værktøj 
i den forsatte dialog med kultur- og fritidsinstitutionerne
 
Politiske mål for 2015
Kultur- og Fritidsudvalget skal i henhold til skabelonen for virksomhedsplaner 
fastsætte de politiske mål for 2015, som institutionerne det kommende år skal 
forhold sig til.
 
De politiske mål for 2015 på Kultur- og Fritidsområdet fastsættes i Kultur og 
Fritidspolitikken, som er til politisk behandling. De 5 pejlemærker i politikken 
udtrykker, hvad kommunen står for og hvad vi alle skal bestræbe os på i arbejdet 
med kultur og fritid. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget skal på baggrund af drøftelserne om den fremtidige 
Kultur- og Fritidspolitik beslutte, hvilke politiske mål/fokusområder institutionerne 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1570
 Forvaltning: CKF
 Sbh: ufbo
 Besl. komp: KFU
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skal forholde sig til i 2015 så de kan fremgå i de nye virksomhedsplaner.        
 
Virksomhedsplaner 2015
Der er flere institutioner på kultur- og fritidsområdet, der appellerer til at 
virksomhedsplanerne fremadrettet følger institutionernes indberetning af regnskab 
til Frederikshavn Kommune. 
 
Økonomicenteret har oplyst, at de i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015-
2018 har orienteret de driftstilskudsberettigede institutioner om, at 
revisorpåtegnede regnskaber skal indsendes senest den 1. maj.
 
Kultur- og Fritidsudvalget kan på baggrund heraf beslutte om, virksomhedsplanerne 
for 2015 og frem skal følge indberetning af regnskaber, eller om der skal fastsættes 
anden skæringsdato for fremlæggelse af virksomhedsplanerne.   
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

1. drøfter de indkomne virksomhedsplaner og afklarer, hvordan 
virksomhedsplanerne fremadrettet anvendes som værktøj i dialogen med 
kultur- og fritidsinstitutionerne 

2. beslutter de politiske mål, der skal fremgå af skabelon til virksomhedsplan 
2015 

3. beslutter, hvornår institutioner på kultur- og fritidsområdet skal fremsende 
virksomhedsplaner for 2015 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2015
Drøftet. Udvalget ønsker at modtage virksomhedsplaner 1. maj hvert år.
Sagen genoptages.
 
Fraværende Bjarne Kvist (A) og Ole Rørbæk Jensen (A)

Supplerende sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 4. februar 2015, at institutioner 
på kultur- og fritidsområdet fremadrettet skal fremsende virksomhedsplaner inden 
1. maj.    
 
Center for Kultur og Fritid har efterfølgende fremsendt den politisk godkendte 
skabelon til virksomhedsplaner til institutionerne på kultur- og fritidsområdet og bedt 
dem om at udarbejde virksomhedsplan for 2015. 
 
De fremsendte virksomhedsplaner drøftes i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik 
på at få afklaret, hvordan virksomhedsplanerne anvendes som værktøj i den 
forsatte dialog med kultur- og fritidsinstitutionerne.
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Kultur- og Fritidsudvalget skal i henhold til skabelonen for virksomhedsplaner også 
fastsætte de politiske mål for 2015 og dermed afklare, hvilke politiske pejlemærker 
institutionerne skal arbejde hen i mod.   
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
 

1. drøfter de indkomne virksomhedsplaner og beslutter, hvordan 
virksomhedsplanerne fremadrettet anvendes som værktøj i dialogen med 
kultur- og fritidsinstitutionerne 

2. beslutter de politiske mål, der skal fremgå af skabelon til 
virksomhedsplaner 2015  

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. maj 2015
Udvalget tager planerne til efterretning.  
Planerne bruges som baggrundsmateriale for det kommende dialogmøde.
Sagen genoptages.

Bilag
Skagen Stadion - Virksomhedsplan 2015.doc (dok.nr.61883/15)
Virksomhedsplanen 2015 - Aalbæk Kulturhus.doc (dok.nr.74010/15)
Virksomhedsplan 2015 - Skagen Sportscenter  (dok.nr.68996/15)
Virksomhedsplan 2015 - Stadsarkiv 2015 (dok.nr.67490/15)
Virksomhedsplan pr 30.april 2015 - SIK 80  (dok.nr.67095/15)
Virksomhedsplan pr 30.april 2015 - SIK 80  (dok.nr.66680/15)
Virksomhedsplan 2015 - Ålbæk Stadion  (dok.nr.69021/15)
Virksomhedsplan 2015 - Bannerslund (dok.nr.66685/15)
Virksomhedsplan 2015 - Frederikshavn Stadion  (dok.nr.66673/15)
Virksomhedsplan 2015 - Musikskolen  (dok.nr.66656/15)
Virksomhedsplan 2015 - Sæby Svømmebad (dok.nr.66568/15)
Virksomhedsplan 2015 - Iscenter Nord (dok.nr.66524/15)
Virksomhedsplan 2015 - Nordjyllands Kystmuseum.pdf (dok.nr.66517/15)
Virksomhedsplan 2015 - Sæby Fritidscenter (dok.nr.66512/15)
Virksomhedsprofil 2015 - Manegen Sæby  (dok.nr.66509/15)
Virksomhedsplan 2015 - Arena Nord (dok.nr.66497/15)
Virksomhedsplan 2015 - Østervrå Idræts- og kulturcenter (dok.nr.66496/15)
VP Kappelborg 2014 - Virksomhedsplaner i KFU-regi.doc (dok.nr.9364/15)
Virksomhedsplan 2015 - Frederikshavn svømmehal (dok.nr.75607/15)
Virksomhedsplan 2015 - Ålbæk Idrætscenter (dok.nr.75609/15)
Virksomhedsplan 2015 - Skagen Kultur- og Fritidscenter  (dok.nr.76375/15)
Virksomhedsplan 2015 - Skagens Museum  (dok.nr.78720/15)
Virksomhedsplan 2015 - Bibliotek og Borgerservice (dok.nr.78792/15)
Strategi- og handleplan - Bibliotek og Borgerservice 2015 (dok.nr.78722/15)
Virksomhedsplan 2015 - Dybvadhallen (dok.nr.78719/15)
Virksomhedsplaner 2015 - Frederikshavn Kunstmuseum  (dok.nr.80406/15)
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3. Orientering til udvalget

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område, herunder

 Månedens kulturarrangement
 Årligt dialogmøde forud for budget fastlægges
 Henvendelse fra Handicapråd vedr. deltagelse i dialogmøde
 Forsinket høringssvar fra Jerup Skole vedr. kollektiv trafikplan, der 

orienteres om svaret på mødet

 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. maj 2015
Taget til efterretning.

 Udvalget deltager i KLs kulturtopmøde i Helsingør i maj måned.
 Udvalget ønsker at tage til Verdensbilletten i Skagen den 13. juli 2015.
 Budgetdialogmøde afholdes den 2. juni kl 19.00, Handicaprådet inviteres til 

at deltage heri.
 Orienteret om høringssvar fra Jerup skole.

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25426
 Forvaltning: BKF
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU
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4. Budgetlægning KFU 2016 og overslagsårene

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på møde den 18. marts 2015 besluttet tidsplan og 
budgetproces for budgetlægningen 2016 – 2019. Økonomiudvalget har i forhold til 
budget 2016 besluttet at forhåndsreducere fagudvalgenes serviceudgifter med 1% 
produktionsstigning og digitaliseringsstrategi. Herudover er budgettet reduceret 
med en lønpulje på 0,5%, stigende med 0,5% frem til 2018.
 
På den baggrund har Børne- og kulturdirektøren udarbejdet et administrativt 
budgetoplæg. Direktøren vil på mødet give en orientering.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. maj 2015
Drøftet
Punktet genoptages på det ekstraordinære møde den 21. maj 2015.
 
 
Bilag
KFU budgetrammer 2016-2019 - til dagsordenspunkt (dok.nr.76460/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21293
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Mogens Brag

  

    

Frode Thule Jensen

  

    

Bjarne Kvist

  

    

Karsten Drastrup

  

    

Ole Rørbæk Jensen

  



Bilag: 1.1. Årsrapport 2014 - Fonden Arena Nord og Det Musiske Hus

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 76267/15











































































Bilag: 2.1. Skagen Stadion - Virksomhedsplan 2015.doc

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 61883/15



Fonden for den selvejende institution 

SKAGEN STADION 
  v/ Formand  

Bo Geisler 

Stadionvej 2 
9990 Skagen 

Tlf. Stadion: 98 44 19 98 

SE nr.: 20 56 98 83 

 

 

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 

 
Virksomhedsplanen for det kommende år fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget samt til den 

selvejende Institution Skagen Stadions bestyrelsesmedlemmer, senest medio januar det pågældende 

år. Virksomhedsplanen er tilgængelig på Frederikshavn Kommunes hjemmeside 

www.frederikshavn.dk   

 

 

 

VIRKSOMHEDSDATA 

 

Navn Fonden for den selvejende institution Skagen Stadion 

 

Ejerforhold Selvejende institution 

 

Stiftelsesdato 1999 

 

Ibrugtagelsesdato 1999 

 

Placering Matr. 221-A Skagen Markjorder 

 

Adresse Stadionvej 2, 9990 Skagen 

 

Cvr nr. 20 56 98 83 

 

Tlf. nr. 98 44 19 98  

 

E-mail skagenik@skagennet.dk 

 

Pengeinstitut Spar Nord Bank reg. 9015 kt. 146 00 25 229 

 

Revisor BDO, Skagen 

 

 

FORMÅL 

 

Den selvejende institution Skagen Stadion har til formål at opføre, indrette og drive et kultur- og  

idrætsanlæg med tidssvarende faciliteter til omklædning, klub- og foreningsarbejde, mø-  

der, kurser og arrangementer m.v.  

 

http://www.frederikshavn.dk/
mailto:skagenik@skagennet.dk


ORGANISATION 

 

Den selvejende institution ledes af en ulønnet bestyrelse på 7 medlemmer, der sammensættes  

således: 

 

- Frederikshavn Kommunes byråd udpeger 1 bestyrelsesmedlem 

- Folkeoplysningsudvalget udpeger 1 bestyrelsesmedlem, som ikke må sidde i Frederikshavn 

byråd. 

- Organisationerne for turisme og erhverv i Frederikshavn Kommune udpeger 1 

bestyrelsesmedlem 

- Brugerne af Skagen Stadion udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer  

- 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af de 5 øvrige i bestyrelsen 

- Stadioninspektøren repræsenterer personalet uden stemmeret 

- Kontoret virker som bestyrelsens sekretær uden stemmeret 

 

 

PERSONALE 

 

Personalet ansættes af bestyrelsen. 

 

Der er p.t. ansat 

 l stadioninspektør på fuld tid 

1 grøn mand 8 måneder om året 

1 administrativ ansat på gennemsnitligt 6 timer om ugen 

 

 

NUVÆRENDE BESTYRELSE 

 

 Bo Geisler, Formand 

 Karl Verner Bertelsen, Kasserer 

 Ivan Bengtsen, Frederikshavn Byråd 

 Else Schaltz, Frederikshavn Folkeoplysningsudvalg 

 Christian Sørensen, Skagen Idræts Klub 

 Rasmus Rump, Skagen Idræts Klub 

 

NUVÆRENDE PERSONALE 

 

 Mogens Larsen, stadioninspektør 

 Leo Jensen, grøn mand (1/3-30/9) 

 Karina Gajhede, administrativ  

 

FORRETNINGSORDEN 

 

Bestyrelsen fastsætter udover vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden. 

Der afholdes minimum 3 bestyrelsesmøder om året, dagsorden udfærdiges af formanden og den 

administrative medarbejder. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, ved simpelt 

stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Væsentlige beslutninger kan kun træffes i bestyrelsen, såfremt 2/3 del af bestyrelsen stemmer for.   

 

  

 



 

 

BRUGERGRUPPER  

 

Skagen Idræts Klub 

Kortklubben 

Cupdeltagere 

Træningslejre 

Skagen Skole 

 

 

 

FACILITETER 

 

Stadionbanen 

Træningsbaner 3-5-7 og 11 mands 

Grusbane 

Café 

Omklædningsrum 

Dommerrum 

Mødelokaler 

 

ØKONOMI 

 

År   Kommunalt    Årets 

   driftstilskud   driftsresultat 

 

2010   2.073.429      53.125  

2011   2.018.127      50.479 

2012   2.060.336      84.937 

2013   1.589.598   -361.097 

2014   1.611.350    

2015   1.578.229 

 

 

Kultur – og Fritidsudvalget har besluttet en reduktion på 1 mio. kr. i 2015 på vores område, hvor 

den selvejende institution Skagen Stadion skal spare kr. 42.651 i 2015 – besparelsen vil medføre en 

nedskrivning og udskydelser af vedligeholdelsesopgaver. 

 

BYGNINGERNE 

 

I 2014 blev der kun lavet almindelig vedligeholdelse. 

 

BANERNE /UDENOMSAREALERNE 

 

Banerne blev tilpasset til nye behov. 

Kravlegården blev renoveret. 

Udenomsarealerne ved grusbanen blev ryddet. 

Almindelig vedligeholdelse af anlægget. 

 

I 2015 vil caféen blive malet, og gulvet afslibes og olieres – på anlægget vil der blive ryddet træer 

og buske på udenomsarealerne. 



MÅLSÆTNING 

 

Det er til enhver tid den selvejende institution Skagen Stadions mål at skabe de bedste rammer for 

foreningerne og brugerne i Skagen, og i samarbejde med dem at udvikle faciliteterne således at de 

både er attraktive og fremtidsorienterede. 

 

Den nye skolereform skulle gerne gøre, at Skagen Skole vil øge deres idrætsaktivitet og bruge vores 

anlæg. 

 

Vores samarbejdspartner i Norge og Sverige vil være på samme niveau som de foregående år. 

 

Turisten og borger er velkommen til at benytte anlægget.  

 

DE KOMMENDE ÅR 

 

Befolkningssammensætningen har ændret sig de senere år – hvilket betyder, at vores udbud skal 

tilrettes, så flere ældre og længereboende efterlønnere kan benytte vores anlæg.   

 

 



Bilag: 2.2. Virksomhedsplanen 2015 - Aalbæk Kulturhus.doc

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 74010/15
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Virksomhedplan for 2015 

 

Møldamvej 9 B – 9982 Ålbæk 

Indhold 

1. Forord 
Følgende plan stiles til borgere i Ålbæk by og omegn, brugere af huset samt kultur- og fritidsrådet i 

Frederikshavn kommune. 

Planen kan rekvireres ved henvendelse til samtlige bestyrelsesmedlemmer i Kulturhusets bestyrelse eller 

hentes via:  http://www.aalbaek.eu/borgerintra/ 

2. Virksomhedens rammer 
 Adresse og stamdata 

Institutionens navn er: Den selvejende Institution Aalbæk Kulturhus 

Hjemstedet er Frederikshavn Kommune under adressen Møldamvej 9b, 9982 Aalbæk 

 Formål 

Institutionens formål er at drive et være- og aktivitetssted for interesserede foreninger/organisationer i et 

socialt og kulturelt netværksarbejde. 

 Forudsætninger 

Forudsætningerne for kulturhusets arbejde tager sit udgangspunkt i byens foreningsliv, forretningslivet og 

byens skole. 

 Organisation 

Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af flg. medlemmer: 

Formand: Margrethe Vejby 

Næstformand:  

Kasserer: Finn Hansen 

Menige medlemmer fra foreninger og forretningsliv: Ole Svendsen, Dianna Schmidt, Sylva Poulsen, Birgit 

Pedersen, Torben Larsen, Jens Frederik Jensen og Heidi Aarre 
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Foruden den daglige drift, tager bestyrelsen sig også af at skaffe midler til vedligeholdelse og drift af huset. 

Dette sker fx via søgning af fonde, gaver fra lokale foreninger og forretninger, samt indtægtsgivende 

arrangementer.    

 Fysiske rammer 

Bygningen som Aalbæk Kulturhus rummer, er fra 1898. Den var oprindelig et rødstenshus, men er blevet 

renoveret efter Kulturhusets overtagelse i 2006. Bygningen som oprindelig husede en skole fremstår i dag 

renoveret med nyt køkken, 3 toiletter hvoraf det ene er et handicap toilet, rum 1 med plads til ca. 12 

personer, rum 2 med plads til ca. 12 personer, rum 3 med plads til ca. 40 personer og 1. sal med plads til ca. 

45 personer.  

 Nøgletal 

 

 Økonomi 

Indtægtssiden: 

Tilskud fra Frederikshavn kommune på 109.100 kr. (2015) 

Budgetteret med: 

Udlejning af huset og andet leje på 25.000 kr. (2015) 

Arrangementer på 14.700 kr. (2015) 

Udgiftssiden: 

Den daglige drift af huset og haven. 

 

3.  Status på virksomhedens egne mål 
 Statusbeskrivelse 

Institutionen afholder almennyttige aktiviteter i Aalbæk by og omegn, herunder bl.a. udlejning af ejendom 

til foreninger m. fl, samt foredragsaftener, udstillinger, sangaftner osv. 

 Opfølgning på forrige virksomhedsplan 

Følger forrige års virksomhedsplan. 

 Mål og resultatkrav 

Målet i forhold til tidligere års status har været, at der ikke måtte ske en nedgang på udlejningsområdet, 

samt at mængden og variationen i de sociale arrangementer skulle være statisk – helst stigende. 

 Opmærksomhedspunkter 

Institutionen er opmærksom på kontingent niveau og husets brugerprofil. Der arbejdes i øjeblikket på at 

inddrage byens børnefamilier i form af forskellige familiearrangementer.  
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4. Virksomhedsplanen og de politiske mål 2015 
 Opfølgning på forrige virksomhedsplan 

Følger forrige års virksomhedsplan. 

 

 Politiske prioriteringer fokusområder 

  

 Opfølgning 

 

5. Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål 2015 
 Fokusområder 

Nuværende foreninger, organisationer og  nyoprettede samt fremtidige borger-initiativer. 

 Udviklingsmål  

At fastholde oplægget med Landsbyplanen/Landsbyprofilen udført af Aalbæk Kulturhus/Initiativgruppen i 

samarbejde med Frederikshavn kommune. Initiativgruppen repræsenterer et bredt udsnit af byens borgere 

i alle aldre.  

At fastholde bosætning af børnefamilier i det lokale samfund og bruge kulturhuset (medborgerhus) som et 

alternativt samlingssted for byens borgere.  

 Forbedringstiltag 

Meget fokus på kulturhusets stand (et gl. renoveret hus) og nye arrangementer. 

 Iværksættelse og risikovurdering 

Bestyrelsen og husets brugere er ansvarlig for iværksættelse.  

Riskovurdering ligger primært i Frederikshavn kommunes årlige tilskud til huset, samt indtægter fra 

udlejning af huset. 

 

Bestyrelsen for Aalbæk Kulturhus 
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Virksomhedsplan 2015 for 

 

 

Skagen Sportscenter 

Drachmannsvej 32 

9990 Skagen 

 

 

 

 

 

 

 

Planen udarbejdes til Kultur- og Fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune og er fremsendt til Uffe Borg, 

Center for Kultur og Fritid. 

Evt. spørgsmål vedr. virksomhedsplanen kan rettes til halinspektør Jan R. Jensen eller bestyrelsesformand 

Børge Mikkelsen. 

Planen kan rekvireres gennem halinspektør Jan R. Jensen. 

 

Skagen, april 2015 



Virksomhedens rammer: 

Organisation og formål. 

Skagen Sportscenter drives af den selvejende institution Fonden for Skagen Tennis- og 

Badmintonhaller. Fonden blev oprindelig stiftet af foreningen Skagen Tennis- og Badmintonklub 

den 01.01.1985. 

Det er Fondens formål, at drive og udleje hallerne beliggende ved Drachmannsvej i Skagen, samt 

at drive det tilhørende cafeteria, eventuelt gennem bortforpagtning. 

Fondens bestyrelse består af: 

Børge Mikkelsen formand 

Bent Ledet  næstformand 

Uffe Skødt  kasserer 

Leo Henriksen 

Finn Stenbroen 

Peter Jørgensen Brugerrepræsentant for Tennisklubben 

Per Faurholt Jensen Udpeget af Frederikshavn Kommune 

Torben Larsen Udpeget af Frederikshavn Kommune. 

Endvidere deltager Birgit Bendtsen i møderne som repræsentant for GF 76. 

 

Den daglige drift forestås af Forretningsudvalget, der består af formand, næstformand, kasserer 

og halinspektør. 

Daglig leder er halinspektør Jan R. Jensen. 

 

Fysiske rammer 

Den største af hallerne med et areal på 1.247 m2 blev tillige med servicebygning og lejlighed på 

833 m2 opført i 1973. 

I 2000 blev yderligere en idrætshal med et areal på 953 m2 taget i brug og i tilknytning hertil 7 

værelser, der benyttes i forbindelse med sportsarrangementer m.m. 



I 2014 opførtes depotfaciliteter på 100 m2 i forbindelse med hal 2. 

I forbindelse med idrætsanlæggene er der etableret asfalteret P- plads med plads til 45 biler. 

Bygningerne er beliggende på areal – matr. nr. 222b Skagen Markjorder - tilhørende Frederikshavn 

Kommune.  

Økonomi.  

 

Hoved- og nøgletal  Budget Regnskab Regnskab   

   2015 2014 2013   

   tkr. tkr. tkr. 

Resultatopgørelse   

Udlejning      855    888     952   

Tilskud      941    961    877 

Øvrige indtægter       50      25      50 

Indtægter i alt   1.846 1.874 1.879 

Driftsresultat       255    384    304 

Årets resultat         23    150    182 

 

Balance 

Balancesum    6.806 6.664 

Egenkapital ultimo   6.149 5.914 

Langfristet gæld      457    541 

 

Regnskabsmæssige nøgletal 

Overskudsgrad  13,8 20,5   16,2 

Likviditetsgrad    50,2 183,2 

Soliditetsgrad    90,3   88,8 

Finansieringsgrad     6,8     8,6 



 

Skagen Sportscenter har en fornuftig økonomi, hvor der er plads til at foretage en løbende vedligeholdelse 

af anlægget. 

Den nødvendige likviditet er til stede gennem likvide midler og trækmuligheder på kreditter. 

 

Status på virksomhedens egne mål. 

Det er fondens strategi, at anlægget løbende skal vedligeholdes, for der igennem at undgå, at opgaverne 

udvikler sig til at blive økonomisk uoverskuelige.   

Fonden har gennemført de planlagte tiltag for 2014.  

Der er foretaget nødvendig tilbygning af lagerrum i forbindelse med overflytningen af GF 76. 

Gavl i den ældste hal er gennemgået og nødvendig udskiftninger af stolper er foretaget, så gavlen nu er i 

god stand. 

Herudover har vi foretaget en række udskiftninger af tærede vandrør. 

Ellers har GF 76 integrering i hallerne, haft vor stor opmærksomhed. Det er såvel vor som GF 76`s 

opfattelse, at det har været en succes. 

  

 

 Virksomheden og de politiske mål. 

En væsentlig del af året er gået med korrespondance med Frederikshavn Kommune omkring ny 

driftsoverenskomst med tilhørende virksomhedsplan.  

Forhandlingerne pågår fortsat og der er pt. ikke underskrevet nogen aftale. 

 

 

 Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål. 

Fokus ligger på maximal anvendelse af vores haller. 

Som et led i dette arbejdes der med, at 

 få foreningerne til at afholde aktiviteter i dagtimerne samt i weekenderne, hvor efterspørgslen ikke 

er så stor. 

 hente flere træningslejre og lejrskoler til Sportscenteret 



 tilbyde mindre events, som afholdes i vores haller. 

 Indgå i et tættere samarbejde med SIK Fond, med henblik på at skaffe flere træningslejre til Skagen 

og fastholde Skaw Cup. 

 

En løbende almindelig vedligeholdelse er fortsat en vigtig del af vores strategi og der er i budget 2015 afsat 

kr. 265.000 til vedligeholdelse og mindre nyanskaffelser. 
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1. Forord 
Frederikshavn Stadsarkiv er Frederikshavn Kommunes forvaltningsarkiv, og blev oprettet i 2008. Vi 

servicerer både den kommunale administration og borgere i Frederikshavn kommune.   

2. Virksomhedens rammer 
 

Adresse:  

Frederikshavn Stadsarkiv 

Rådhus Alle 100 

 9900 Frederikshavn 

 

Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 

 
1) at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiv (før 1. januar 2007: Skagen, 
Frederikshavn og Sæby Kommuners arkiver), der tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller 
retlig betydning for myndigheder og borgere eller, som har historisk interesse.   
 
2) at sikre muligheden for kassation af ikke-bevaringsværdige arkivalier i Frederikshavn Kommunes 
arkiv, 
 
3) at stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål, samt 
 
4) at vejlede myndigheder og borgere i benyttelse af arkivalier, 
 
5) at udstede generelle retningslinjer for varetagelse af arkivmæssige hensyn i Frederikshavn 
Kommune, 
 
6) at sikre bevaring af Frederikshavn Kommunes publikationer, 
 
7) at sikre myndigheder og borgere én indgang til såvel kommunale arkivalier som væsentligt 
arkivmateriale af privat proveniens af betydning for udforskningen af Frederikshavn Kommunes 
historie 
 
8) at foretage undersøgelser i Stadsarkivets arkivalier og i andet arkivmateriale, der indeholder 
oplysninger om Frederikshavn Kommunes historie og formidle denne viden, således at 
kendskabet til Frederikshavn Kommunes historie udbredes. 

 

Forudsætning 

Stadsarkivet er oprettet og arbejder ud fra Arkivlovens § 7.  Vi er med til at sørge for at kommune lever op 

til sin arkivmæssige forpligtigelses som den er underlagt jf. arkivloven, persondataloven og 

forvaltningsloven.   

 

Organisation 

Stadsarkivet overgik pr. 1/1-2015 som en enhed under Center for Bibliotek og Borgerservice. Personale- og 

budgetansvaret er placeret under lederen af Ydelse- og Kontrol i Bibliotek og Borgerservice, Bent Andersen.   



Ansatte: 2 arkivarer, 1 kontorassistent og 1 medarbejder i senior. Derudover er der folk i løntilskud (antallet 

varierer). 

 

Fysiske rammer 

Stadsarkivet flyttede i 2014 fra Biblioteket til mellembygningen mellem Biblioteket og Rådshuet (lokale 

B112). 

 

Stadsarkivet har magasiner på Frederikshavn Rådhus, Sæby Rådhus og på Skagen Rådhus.   

 

Stadsarkivet har et lokale, hvor der sidder ca. 8 folk i nyttejob og scanner billeder m.m.  

 

Nøgletal 

I 2014 havde stadsarkivet ca. 800 henvendelser fra både den kommunale administration, borgere, forskere 

og andre aktører.  Der forventes et tilsvarende antal henvendelser i 2015. 

 

Økonomi 

Budgettet for 2015 udgør samlet kr. 1.534.104 

3.  Status på virksomhedens egne mål 
Stadsarkivet opretholdte i 2014 sit høje serviceniveau både intern i administrationen og eksternt i forhold 

til borgere m.m. 

Stadsarkivet har opretholdt sin synlighed i Kommunen ved at have forskellige arrangementer samt via de 

sociale medier.  Også i 2015 vil Stadsarkivet servicere administrationen og borgerne på et højt niveau samt 

være synlig i Kommunen via diverse arrangementer. 

4. Virksomhedsplanen og de politiske mål 2015 
 

5. Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål 2015 
Her skal dog nævnes nogle af de generelle faglige områder, der vil blive fokuseret på i 2015 

 

Fokusområder  

- Indsamling af arkiver fra nedlagte skoler og daginstitutioner. Både elektroniske og papirarkivalier.   

- Fokus på digital arkivering af Kommunes It-systemer. Heriblandt og fokus på indsamling af 

materiale fra enheders gruppe-drev m.m. 

- Digitalisering og tilgængeliggørelse af arkivalier, til glæde for den kommunale administration og 

borgerne.   

- Formidling af kommunens historie.  

- Frivilligt arbejde. Tværgående samarbejde i Bibliotek og Borgerservice omring skabelsen af nye 

rammer for frivilligt arbejde.   
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Planer for Atletikstadion i Sæby 2015./ SIK 80 atletik 

d. 10.04.15 

Maling og opstregning af rundbanen. 

Malet klubhus, samt nyt gulvtæppe. 

Nyt tag på skuret til redskaber. 

Støbes nye overflader i kuglestød og diskoskast. 

Dæksler til kugle og diskos ringe 

Mangler lidt kunststof for enden af tilløbet til højdespring. 

Nyt sekretariat eller  

Stativer til lidt tilskuer. 

Nye stænger til stangspring 

Crossfit område 

 

 

Vh/ SIK 80/ Gunnar Møller Nielsen 
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Virksomhedsplan  

For  

SIK 80 

Atletik og Floorball 

 

 
 

 

Sæby d. 12.01.15 

 

Klostervænget, 9300 Sæby 

Tlf. 61114502 

www.sik80.d 



Indhold 

1. Forord 
 Sik 80 er dybt forankret i Sæbys sportsliv. SIK 80 er atletik og floorball. Vi har et højt 

aktivitetsniveau i forhold til antal medlemmer. Vi arrangerer Sæbygaardløb, 24timervedhavet, Sjov 

Fredag, Skole OL og sportsstævner. 

 Denne virksomhedsplan er klubbens første og vil næste år være mere detaljeret og udbygget. 

 Vi arbejder på at vi kun har atletik på programmet efter dette år. Dvs. Floorball bliver en 

selvstændig klub i år. Vi har nu hjulpet dem et par år. 

2. Virksomhedens rammer 
 Træningen foregår i Sæby Fritidscenter om vinteren og på Spar Nord Atletikstadion hele året, blot 

flest timer om foråret, sommeren og efteråret. 

Sæby Fritidscenter, Sæbygaardvej, 9300 Sæby 

Spar Nord Atletikstadion, Klostervænget 34, 9300 Sæby 

Hjemmeside: www. SIK80.dk 

Formand: Gunnar Møller Nielsen, Elisabeth Billesvej 18, 9300 Sæby, 61114502. 

www.gmn@turbopost.dk 

 Formål:  

 At arbejde for idrættens fremme i Sæby og omegn. Alle børn og voksne er velkomne i SIK 80. 

  

 Forudsætninger: 

 Vi har mange dygtige trænere og en bestyrelse, som vil udviklingens vej. Forældrene til vore 

medlemmer vil også gerne yde en indsatstil at videreudvikle klubben. 

 Organisation: 

 Bestyrelse: 

 Formand: Gunnar Møller Nielsen 

 N. Formand: Mads Krogh 

 Kasserer: Karina Strunge 

 Stadionudvalg: Morten Krogh 

 Sekretær: Ann Cathrine Røntved 

 Afdeling: Floorball: Tanja Nielsen 



 

 

 Fysiske rammer: 

 Klubhus ved atletikstadion på Klostervænget 

  

 Kunststofstadion med 4 rundbaner og 6 ligeløbsbaner samt spring og kast i kunststof. 

    

 Indendørsfaciliteter i Sæby Fritidsventer med alm. halgulv, længdespringsgrav og 

stangspringsmadras som er vægmonteret. 

   

 Nøgletal: 

 Antal medlemmer Atletik: 67       Floorball: 30 



 

 Økonomi: 

 2014: kr.  43.071,-  2013: kr.  -82.792,-    

3.  Status på virksomhedens egne mål 

 Statusbeskrivelse: 

  

 Opfølgning på forrige virksomhedsplan:  

 Dommerkursus invitation udsendt, lys og lyd sat op på stadion. 

 Renovation af klubhus i gang. 

 Tilmeldt divisionshold 

 Løbsindbydelser udsendt 

  

 Mål og resultatkrav: 

 Vi arbejder målrettet for at få flere medlemmer i klubben ved at dygtiggøre trænere og få bedre 

faciliteter. 

 Opmærksomhedspunkter: 

 Vi ser det dalende børnetal som noget der skal tages alvorligt mht. stadig at rekrutere nye 

medlemmer. Det går ikke bare af sig selv, men nødvendigt med en aktiv indsats. 

4. Virksomhedsplanen og de politiske mål 2014 

 Opfølgning på forrige virksomhedsplan: 

 Arbejder på at Sæby Floorball bliver en selvstændig klub og ikke længere under os. Vi har hjulpet 

dem i godt 2 år. 

 Politiske prioriteringer fokusområder : 

 Vi har et godt samarbejde med Frederikshavns kommune. Vi har i samarbejde udviklet stadion med 

bedre og bedre faciliteter, således vi igen i år får Vestdanske mesterskaber til Sæby. 



Samt DM i Ultraløb i forbindelse med 24timervedhavet. 

Vi mangler at få malet og opstreget rundbanerne på atletikstadion. 

 Opfølgning : 

  

5. Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål for 2015 

 Fokusområder : 

 24timervedhavet og Sæbygaardløbet, skal have flere løbere. 

 Stadion/klubhus renoveres 

 Flere medlemmer 

 Forældre skal inddrages mere i arbejdet 

 Udviklingsmål : 

 Fastholdelse og uddannelse af trænere 

 Rekruttering af nye medlemmer: Afholder Skole OL på Stadion for kommunens skoler og 

atletikskole i år. NYT også for 0. til 2. klasse 

 Iværksat klubbens frivillighedspolitik. Er beskrevet i 2014 i en folder. Som vedlægges 

 Damedivisionshold. Vi får i år divisionshold i kvindeatletik. 

 Dommerkursus er placeret i terminslisten 

 Forbedringstiltag:  

 Klubhus males og nyt gulvtæppe 

 Lave crossfit område på stadion 

 Ordne tag på redskabsskur 

 Slibning af kasteringe samt overdækning aht. regn og sne af samme. 

 Iværksættelse og risikovurdering: 

 Vi har udvalg som iværksætter vore ønsker for 2015.  

 Vi søger Frh kommune om støtte til PR i Sverige og Norge til 24timervedhavet. Det 

vil hjælpe på antal løbere og dermed give overskud. 



Vi fik ingen støtte til løbet. Ellers et super event for Sæby 

 

Virksomhedsplanen fremsendes til Center for Kultur og Fritid senest 30. april. 

 

 



Bilag: 2.7. Virksomhedsplan 2015 - Ålbæk Stadion
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Stadion, Bådevej 24, 9982  Aalbæk 

Aalbæk Idrætsforening 

 

Virksomhedsplan 2015: 

1. Center for Kultur og Fritid, Frederikshavn Kommune 

 

2. AAIF stadion har fodboldbaner, petanquebane, samt et klubhus med 

omklædningsrum og cafeteria. Garage til maskinel. 

 

3. På stadion træner Idrætsforeningens fodboldhold og petanqueklub. I cafeteriet 

afvikles Idrætsforeningens hold i Square dance og Seniorgymnastik.  

Fodboldbanerne og omklædningsrum lejes ud til Ålbæk Idrætscenters lejrskoler 

Derudover spilles der whist 2 gange om ugen, Dart en gang om ugen samt afholdes 

fodboldTV aftener. Foreningernes bestyrelsesmøder, medlemsmøder og 

generalforsamlinger afholdes på stadion. 

Foreningen styres af bestyrelserne for fodbold, gymnastik og petanque. Der er nedsat 

et stadionudvalg, bestående af repræsentanter fra førnævnte bestyrelser samt af 

stadioninspektøren. 

Stadioninspektørens arbejdstid blev kraftigt sat ned i 2014. Meget arbejde må nu 

udføres af frivillige. 

4. Aalbæk Idrætsforenings formål er at virke for idrættens fremme, og enhver, som vil 

indordne sig under foreningens vedtægter kan optages som aktivt eller passivt 

medlem. Vi er meget imødekommende over for nye tiltag og passer godt på de 

eksisterende. 

 

5. Stadionudvalget har ansvar for at baner, omklædningsrum, cafeteria, maskinel er 

funktionsdygtigt, så medlemmerne altid har mulighed for træning. Stadion 

vedligeholdes løbende under hensyntagen til økonomi og miljø. 

 

April 2015 



Bilag: 2.8. Virksomhedsplan 2015 - Bannerslund
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Center for Kultur og Fritid 

august 2013 

dok. 45805-13v4 

Indhold 

Bannerslundhallen 

1. Forord 
Her kan virksomheden kort redegøre 

2. Virksomhedens rammer 
 Bannerslundhallen, Grundtvigsvej 73, Elling  

 Kommunal idrætshal, bygget i 1982 

 Bannerslundhallens bebyggede areal er 2.040 m2 

 Heraf idrætshal på ca. 1.050 m2, desuden cafeteria, 2 mødelokaler, 8 omklædningsrum 

 Hallens budget for 2015 er på ca. kr. 775.000,- 

 Der er til hallen ansat 1 halinspektør, samt rengøringshjælp i 6 timer ugentligt 

3.  Status på virksomhedens egne mål 
 Målet for Bannerslundhallen, set med mit syn er at være et samlingssted for områdets borgere, dog 

med fokus mest på idræt 

 Hallen har en høj udnyttelsesgrad, - i 2014 var hallen udlånt/udlejet i 2.700 timer 

 Der bør være opmærksomhed på at hallen nu er 33 år gammel, og at der trænger til en 

gennemgribende renovering. Der blev i 2013 lavet en rapport over hallens stand, hvori der påpeges 

reperationer for ca. 1 mill. Kr.. Intet er sket endnu 

4. Virksomhedsplanen og de politiske mål  
Der har gennem de seneste år været flere udmeldinger om hvor Bannerslundhallen skulle 

placeres. I 2012 påbegyndtes arbejdet på at hallen skulle være selvejende, Dette projekt 

kuldsejlede. Der har i 2014 været planer om at hallen skulle under Ejendomscentret, dette blev 

taget af dagsordenen, og i dag er hallen stadig underlagt KFU 

5. Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål 2014 
Venlig hilsen 

Erik Bang, Bannerslundhallen 
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Virksomhedsplan 

f/ Frederikshavn Stadion 

Rimmens allé 31 

9900 Frederikshavn   

 

Virksomhedsplanen er udarbejde på foranledning af Kultur –og Fritidsudvalget ( herefter KFU). 

Den henvender sig til aktører i stadion regi. Her i blandt KFU. Ffi fodbold, ejendomscentret mfl.  

Planen kan rekvireres på ronni@ffifodbold.dk  

 

Frederikshavn stadion er fra 1932/1956 og består af 2 fodboldbaner, en overdækket tribune med 

1000 siddepladser. Under tribunen er der 7 omklædningsrum, kontor, rengøringsrum, toiletter og en 

håndfuld disponible rum. Rundt om den indhegnede stadion bane er der ståtribuner, og den samlede 

tilskuerkapacitet er anslået til 15 000 personer. Derudover er der klubhus med cafeteria og 

mødelokaler. Lysanlægget er på 300 lux. 

 

Frederikshavn stadion er bygget som fodboldstadion. Og den primære bruger er da også Ffi 

fodbold. Derudover har Arena Nord, Vendsyssel Sportscollege og Mob din krop (Frederikshavn 

kommunes idrætsforening for sindslidende) og Cup No. 1 også gjort brug af anlægget. 

Nordstjerneskolens idrætstimer foregår på banen bag stadion og de spiller kampe vedr. Ekstra 

Bladets skoleturnering på stadion. Børnehaven mælkevejen bruger ligeledes stadion til aktivitet. 

 

Ffi fodbold afvikler årligt mellem 45 og 50 kampe i klubregi, derudover er uge 28 også booket til 

den internationale ungdomsturnering, Cup No. 1. 

 

Grundet kommunens pressede økonomi, har Frederikshavn stadion ikke haft vedligeholdelses 

budget, hvilket selvfølgelig afspejles i de ydre rammer.  

Der bliver årligt afholdt et møde på stadion med ejendomscentret, for at gennemgå bygninger på 

matriklen. Vi skal være opmærksomme på at standen, mht. stadions ydre rammer, hurtigt forfalder 

grundet manglende vedligehold. 

 

Udgifter vedr. stadion som helhed er pålagt KFU, ejendomscenter og Ffi fodbold. 

 

De økonomiske nøgletal og budgetter har jeg ikke mulighed for at beskrive heri, da det ligger ved 

KFU og ejendomscenter.  

 

I foråret 2015 har Ffi fodbold afsat kr. 10 000 til opbygning af nyt grillhus ved stadion. 

 

Ffi fodbold og undertegnede, er meget åbne for anden aktivitet end fodbold på stadion. Hvis stadion 

bliver brugt til flere ”ting” må man håbe at økonomi, til bedre vedligehold finder større velvilje.  

 

Undertegnede har grundet flere ukendte faktorer valgt ikke  

at fremlægge virksomhedsplanen ”punkt for punkt” men mere en beskrivelse af anlæg og tanker om 

dette. 

 

Udarbejdet af: 

 

Ronni K Jensen 

Inspektør 

mailto:ronni@ffifodbold.dk


Frederikshavn stadion 

   

   



Bilag: 2.10. Virksomhedsplan 2015 - Musikskolen

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 66656/15



Center	  for	  Kultur	  og	  Fri/d  
august	  2013 

dok.	  45805-‐13v4

Skabelon	  for	  virksomhedsplan	  3l	  ins3tu3oner	  på 
kultur-‐	  og	  fri3dsområdet	  i	  Frederikshavn	  Kommune  

(godkendt	  i	  Kultur-‐	  og	  Fri3dsudvalget	  21.	  august	  2013)	  

Generel	  vejledning:	  

Virksomhedsplanen	  er	  et	  redskab	  for	  ledere	  og	  medarbejdere	  i	  den	  enkelte	  ins/tu/on	  på Kultur-‐	  og	  
Fri/dsområdet	  /l	  at	  planlægge	  og	  dokumentere,	  hvilke	  handlinger	  virksomheden	  vil	  gennemføre	  i	  en	  
nærmere	  fastsat	  periode.	  

Den	  er	  også et	  redskab	  for	  de	  virksomhedsnære	  interessenter	  /l	  at	  fastsæIe	  og	  beskrive	  mål	  og	  
resultatkrav	  /l	  virksomheden.	  

Virksomhedslederen	  er	  hovedkraJen	  i	  udarbejdelse	  af	  virksomhedsplanen.	  	  

Skabelonen	  nedenfor	  er	  vejledende	  og	  kan	  suppleres	  med	  andre	  emner	  eller	  særlige	  vinkler,	  der	  prioriteres	  

lokalt.	  Afsnit	  1-‐5	  skal	  dog	  uanset	  hvordan	  virksomhedsplanen	  bygges	  op	  indgå i	  planen.	  Herudover	  er	  det	  et	  
krav	  at	  virksomhedsplanen	  er	  /lgængelig	  på virksomhedens	  hjemmeside	  samt	  på www.	  frederikshavn.dk.	  

Planens	  opbygning:	  

Afsnit	  1.:	  Her	  kan	  virksomheden	  eks.	  kort	  redegøre	  for	  hvem	  planen	  skrives	  /l	  og	  hvem	  modtageren	  er	  samt	  
hvor	  planen	  kan	  rekvireres.	  	  

Afsnit	  2.:I	  deIe	  afsnit	  skal	  virksomheden	  notere	  rammerne	  for	  virksomhedens	  virke.	  Det	  være	  sig	  både	  
stamdata	  og	  beskrivelse	  af	  fysiske	  rammer	  samt	  informa/oner	  om	  virksomhedens	  opbygning	  og	  de	  
forudsætninger,	  der	  ligger	  /l	  grund	  for	  virksomhedens	  arbejde.	  

Afsnit	  3.:	  Her	  skal	  virksomheden	  give	  en	  status	  på det	  forgangne	  års	  ak/viteter	  samt	  angive,	  hvorledes	  
virksomheden	  har	  forholdt	  sig	  /l	  egne	  og	  de	  poli/ske	  mål	  krav	  det	  forgangne	  år.	  

Afsnit	  4.:	  I	  deIe	  afsnit	  skal	  virksomheden	  redegøre	  for,	  hvordan	  den	  har	  forholdt	  sig	  /l	  de	  poli/ske	  
prioriterede	  mål	  og	  krav	  ops/llet	  af	  Kultur	  og	  Fri/dsudvalget.	  

Afsnit	  5.:	  I	  deIe	  afsnit	  skal	  virksomheden	  lave	  en	  uddybende	  beskrivelse	  af	  virksomhedens	  konkrete	  

udviklings	  og	  forbedrings/ltag.	  Heri	  skal	  fremgå hvilke	  indsatser/ak/viteter	  der	  skal	  igangsæIes	  og	  

gennemføres	  for	  at	  nå resultatkravene	  og	  om	  der	  er	  forhold	  der	  kan	  forhindre	  iværksæIelsen	  eller	  
fuldførelsen	  heraf.	  
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Indhold	  

1.	  Forord	  

Virksomhedsplanen	  er	  skrevet	  /l	  Kultur-‐	  og	  Fri/dsudvalget	  i	  Frederikshavn	  Kommune	  jf.	  udvalgets	  
beslutning	  om	  at	  ins/tu/oner	  inden	  for	  området	  fra	  2014	  skal	  udarbejde	  virksomhedsplaner.	  	  

Virksomhedsplanen	  kan	  /l	  enhver	  /d	  rekvireres	  hos	  Musikskolens	  sekretariat.	  

Bemærkning:	  Under	  “Planens	  opbygning” står	  der	  skrevet:	  ….hvem	  planen	  skrives	  /l	  og	  hvem	  modtageren	  
er…..	  	  Det	  er	  dobbelt	  konfekt,	  i	  det	  planen	  skrives	  /l	  udvalget,	  og	  udvalget	  jo	  dermed	  er	  modtageren….	  

2.	  Virksomhedens	  rammer	  

Faktuelle	  oplysninger	  

• Musikskolens	  adresse	  er	  Rådhus	  Alle	  98,	  9900	  Frederikshavn	  

• Telefon:	  9845	  9099	  Email:	  musikskolen@frederikshavn.dk	  	  

• Hjemmeside:	  www.musikskolen.frederikshavn.dk	  

• YouTube:	  www.youtube.com/musikskole9900	  

• Facebook:	  www.facebook.com/musikskolenifrederikshavnkommune	  	  

• Musikskoleleder:	  Thomas	  Albæk	  Jakobsen	  	  

• Souschef:	  Tove	  Therp	  

• Sekretær:	  Pia	  Dissing	  Larsen	  

• Musikskolebestyrelsen	  (kons/tuerer	  sig	  først	  i	  foråret	  2015):	  

• Ole	  Smidt,	  forældrerepræsentant	  

• Bahram	  Dehghan,	  forældrerepræsentant	  

• Liza	  Bendixen,	  forældrerepræsentant	  

• Kim	  Nielsen,	  forældrerepræsentant	  

• Villy	  Olesen,	  elevrepræsentant	  o.	  25	  år	  

• Laila	  Andersen,	  elevrepræsentant	  o.	  25	  år	  

• Frank	  Sørensen,	  medarbejderrepræsentant	  

• Tillidsvalgte:	  

• Karen	  Marie	  Lyng,	  TR	  -‐	  Stellan	  Thaarup,	  TRS	  

• Michael	  Harding,	  AMR	  

• Frank	  Sørensen,	  medarbejderrepræsentant	  

http://www.musikskolen.frederikshavn.dk
http://www.youtube.com/musikskole9900
http://www.facebook.com/musikskolenifrederikshavnkommune
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• MED-‐udvalg:	  

• Thomas	  Albæk	  Jakobsen,	  leder	  

• Tove	  Therp,	  souschef	  

• Pia	  Larsen,	  medarbejderrepræsentant	  

• Michael	  Harding,	  AMR	  

• Karen	  Marie	  Lyng,	  TR	  

• Frank	  Sørensen,	  medarbejderrepræsentant	  

• Arbejdsmiljøgruppe:	  

• Thomas	  Albæk	  Jakobsen	  og	  Michael	  Harding	  

Arbejdsgrundlag	  

• Musikskolens	  formål	  iflg.	  vedtægternes	  §1	  

Stk.	  1 
Gennem	  udvikling	  af	  elevernes	  krea/ve	  evner	  inden	  for	  musikalske	  udtryk	  at	  skabe	  forudsætninger	  
for	  livslang,	  ak/v	  deltagelse	  i	  musiklivet	  som	  udøvere	  og	  lyIere.	  Herunder	  udvikle	  og	  fremme	  
elevernes	  musikalske	  evner	  og	  kundskaber	  gennem	  et	  bredt	  udvalg	  af	  undervisnings/lbud,	  samt	  
udvikle	  elevernes	  musikalske	  udtryk	  og	  evner	  /l	  personlig	  musikalsk	  s/llingtagen. 
 
Stk.	  2.  
At	  bibringe	  eleverne	  instrumentale/vokale,	  skabende	  og	  øvrige	  musikalske	  færdigheder	  som	  
forudsætning	  for	  musikalsk	  udfoldelse,	  individuelt	  og	  i	  fællesskaber,	  idet	  der	  tages	  udgangspunkt	  i	  
den	  enkeltes	  forudsætninger	  og	  talent.	  	  
 
Stk.	  3 
Gennem	  samarbejde	  at	  virke	  /l	  fremme	  af	  det	  lokale	  og	  regionale	  musikmiljø,	  herunder	  
samarbejde	  med	  musikalsk	  grundkursus	  (MGK)	  eller	  andre	  aktører	  omkring	  talentudvikling.  
 
Stk.	  4 
At	  være	  en	  ak/v	  kulturformidler	  for	  både	  børn,	  unge	  og	  voksne	  i	  Frederikshavn	  Kommune.	  

• Frederikshavn	  Kommune	  er	  jf.	  Bekendtgørelse	  af	  lov	  om	  musik § 3b.	  forpligtet	  /l	  at	  drive	  en	  
musikskole	  enten	  som	  en	  kommunal	  ins/tu/on	  eller	  som	  selvejende	  ins/tu/on	  med	  kommunalt	  
/lskud.	  Musikskolen	  drives	  som	  en	  kommunal	  ins/tu/on.	  

Jf.	  §3b	  Stk.	  2.	  i	  Bekendtgørelse	  af	  lov	  om	  musik	  administrerer	  og	  driver	  Musikskolen,	  musikskolen	  i	  

Læsø Kommune.	  DeIe	  sker	  i	  tæt	  samarbejde	  med	  Læsø Kommune.	  

Jf.	  den	  ny	  skolelov	  skal	  der	  fra	  2014	  være	  et	  forpligtende	  samarbejde	  mellem	  Musikskolen	  og	  
kommunens	  folkeskoler.	  
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Jf.	  Musikskolens	  vedtægter	  §3	  stk.	  2	  kan	  Musikskolen	  /lbyde	  undervisning	  inden	  for	  en	  række	  øvrige	  
krea/ve	  og	  æste/ske	  udtryk.	  Således	  udfører	  Musikskolen	  projektet	  Filmmaskinen	  frem	  /l	  
udgangen	  af	  2016.	  Filmmaskinen	  er	  finansieret	  af	  borgmesteren	  og	  KulturKanten.	  

• Musikskolen	  har	  3	  centrale	  afdelinger	  med	  egne	  lokaler	  i	  Det	  Musiske	  Hus,	  Manegen	  og	  på 
Kappelborg.	  Udover	  undervisning	  i	  egne	  lokaler,	  undervises	  der	  decentralt	  på kommunale	  og	  
private	  skoler	  i	  kommunen.	  

• Musikskolen	  har	  33	  medarbejdere.	  Staben	  udgøres	  af	  2	  ledere,	  1	  sekretær,	  2	  koordinatorer/
undervisere,	  28	  undervisere	  samt	  2	  mikroflex-‐jobbere	  og	  1	  i	  løn/lskud.	  Størstedelen	  af	  
underviserne	  er	  del/dsansaIe	  

Nøgletal	  

• Antal	  ak/vitetselever:	  872	  

• Det	  reelle	  tal	  er	  større	  i	  og	  med,	  at	  børn	  i	  dag/lbud	  der	  modtager	  undervisning	  i	  
ins/tu/onen	  ikke	  er	  medregnet.	  

• Antal	  årsværk	  i	  alt:	  18,90	  

• Ledelse:	  1,8	  

• Lærer:	  15,30	  

• Koordinatorer:	  0,51	  

• Sekretær:	  1	  

• Mikroflexjob:	  0,27	  

• Løn/lskud:	  0,25	  

• Økonomi,	  2014:	  

• Kommunalt	  /lskud:	  6.538.956,-‐	  

• Statslig	  /lskud	  -‐	  refusion	  af	  lærerløn	  og	  lederløn	  samt	  kørsel:	  1.084.316,-‐	  

• Statslig	  /lskud	  /l	  talentudvikling:	  100.000,-‐	  

• Elevbetaling:	  1.960.798,-‐	  

• Salg	  af	  undervisning:	  Til	  andre	  ins/tu/oner,	  kulturskoler	  og	  samarbejdende	  
foreninger:	  732.528,-‐	  

• Musikskolens	  takster	  fremgår	  af	  Musikskolens	  hjemmeside	  

• Det	  er	  muligt	  at	  opnå 1/2	  eller	  1/1	  friplads,	  hvis	  betaler	  er	  økonomisk	  dårligt	  s/llet	  

• NeIodriJsudgiJer	  for	  Frederikshavn	  Kommune	  pr.	  indbygger	  v.	  60.458	  indbyggere:	  108,16	  
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3.	  	  Status	  på virksomhedens	  egne	  mål	  

Opfølgning	  på	  forrige	  virksomhedsplan	  

Ak3viteter	  og	  projekter	  

• I	  2014	  har	  Musikskolen	  haJ	  et	  fint	  ak/vitetsniveau	  med	  81	  koncerter	  -‐	  41	  i	  egne	  rammer	  og	  40	  i	  
eksterne	  rammer.	  Det	  fak/ske	  tal	  kan	  godt	  være	  højere,	  da	  vi	  i	  forskellige	  sammenhænge	  eks.	  
Barndommensgade	  og	  opgaver	  for	  borgmesteren	  oJe	  har	  flere	  separate	  indslag.	  Som	  appendix	  /l	  
denne	  virksomhedsplan	  findes	  en	  oversigt,	  der	  omfaIer	  koncerter	  med	  elever,	  bands,	  orkestre	  og	  
kor	  i	  Musikskolens	  regi	  samt	  koncerter	  med	  elever	  arrangeret	  af	  Musikskolens	  samarbejdende	  
foreninger.	  Koncerter	  med	  deltagelse	  af	  elever	  i	  autonomt	  regi	  samt	  koncerter	  med	  elever	  
arrangeret	  af	  eks.skoler,	  gymnasie	  og	  andre	  ins/tu/oner	  er	  ikke	  talt	  med.	  Her	  er	  det	  vig/gt	  at	  

bemærke,	  at	  igennem	  Musikskolens	  undervisning	  skabes	  forudsætning	  for,	  at	  eleverne	  kan	  indgå i	  
disse	  sammenhænge.	  Dermed	  sagt,	  så er	  vores	  omsætning	  af	  undervisning	  =	  håndværket	  /l	  
performance	  =	  levering	  meget	  høj	  og	  en	  væsentlig	  faktor	  for	  det	  lokale	  musikmiljø,	  både	  i	  og	  uden	  
for	  Musikskolens	  regi.	  

• Udover	  koncerter	  har	  Musikskolen	  haJ	  flere	  andre	  projekter,	  og	  niveauet	  i	  2014	  er	  det	  samme	  som	  
i	  2013.	  Af	  projekter	  kan	  nævnes	  de	  al/d	  succesfulde	  Børnekordage	  for	  alle	  kommunens	  4.	  klasser	  
og	  faggruppeprojekter,	  hvor	  eleverne	  fordyber	  sig	  i	  deres	  instrument.	  

Pædagogisk	  udvikling	  

• Som	  et	  led	  i	  det	  forpligtende	  samarbejde	  med	  folkeskolen,	  blev	  der	  i	  september	  aroldt	  en	  temadag	  
for	  Musikskolens	  lærer	  og	  musiklærerne	  i	  folkeskolen.	  Det	  er	  første	  gang	  sådan	  et	  møde	  har	  fundet	  
sted.	  Resultatet	  er	  i	  første	  omgang,	  at	  der	  er	  skabt	  basis	  for	  rela/oner	  mellem	  de	  forskellige	  
medarbejdergrupper,	  ligesom	  dagen	  resulterede	  i	  konkrete	  projek/déer.	  Fra	  ledelsen	  og	  

skoleledernes	  side	  var	  inten/onen,	  at	  der	  på mødet	  kunne	  genereres	  konkrete	  projekter,	  der	  
umiddelbart	  kunne	  omsæIes	  i	  skoleåret	  2014/15.	  DeIe	  mål	  er	  kun	  lykkedes	  i	  mindre	  grad,	  hvilket	  
hænger	  sammen	  med	  de	  omstruktureringer,	  der	  finder	  sted	  i	  forbindelse	  med	  de	  bæredyg/ge	  

børneområder.	  For	  at	  samarbejde	  bliver	  en	  succes,	  kræver	  det	  også nye	  måder	  at	  arbejde	  på,	  
hvilket	  tager	  /d	  at	  implementere.	  Dog	  er	  enkelte	  mindre	  projekter	  undervejs,	  og	  der	  er	  etableret	  en	  

blæserskole	  på Sæbygaardskolen.	  

• Der	  har	  igennem	  længere	  /d	  været	  ønske	  om	  kollegial	  sparring.	  En	  gruppe	  medarbejdere	  har	  
udarbejdet	  en	  model,	  der	  kan	  tages	  udgangspunkt	  i.	  Dialog	  omkring	  kollegial	  sparring	  er	  iværksat,	  
og	  det	  forventes,	  at	  de	  første	  sparringsrunder	  finder	  sted	  i	  starten	  af	  2015.	  Kollegial	  sparring	  

prioriteres	  således	  også som	  en	  del	  af	  udviklingsmålene	  i	  2015.	  

• Jf.	  den	  ny	  bekendtgørelse	  om	  musikskoler,	  skal	  Musikskolen	  udarbejde	  læreplaner,	  der	  beskriver	  
mål	  og	  progression	  for	  de	  forskellige	  undervisnings/lbud.	  Dialog	  og	  udviklingsarbejde	  omkring	  
udformning	  af	  læreplanerne	  er	  iværksat.	  Læreplanerne	  skrives	  i	  de	  enkelte	  faggrupper	  med	  støIe	  
fra	  koordinatorerne,	  og	  det	  forventes,	  at	  arbejdet	  er	  færdigt	  medio	  2015.	  
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Organisatorisk	  udvikling	  

• Implementering	  af	  et	  nyt	  elevhåndteringssystem	  -‐	  Speedadmin.	  Implementeringen	  gennemført.	  

• Implementering	  af	  iPad	  som	  arbejdsredskab.	  Implementeringen	  gennemført,	  men	  der	  er	  stadig	  

udviklingsmuligheder	  på specielt	  det	  musikpædagogiske	  område.	  

• Omstrukturering	  af	  ledelse	  og	  sekretariat.	  Musikskolen	  har	  gennemført	  sin	  hid/l	  største	  
omorganisering	  af	  ledelsen	  og	  sekretariatet.	  Ledelsen	  er	  reduceret	  fra	  3	  /l	  2,	  og	  en	  underviser	  er	  
blevet	  ansat	  med	  et	  mindre	  antal	  koordinator/mer.	  Der	  er	  nedsat	  et	  strategisk	  udvalg	  bestående	  af	  
ledelse	  og	  koordinatorer.	  I	  forbindelse	  med	  omstruktureringen	  er	  opgaver	  blevet	  omfordelt	  i	  alle	  
medarbejdergrupper,	  men	  der	  går	  lidt	  /d	  inden	  opgaveløsningen	  er	  helt	  velsmurt.	  
Omstruktureringen	  er	  gennemført	  og	  evalueres	  i	  2015.	  

• Implementering	  af	  Leadership	  Pipeline	  gennemført.	  LP	  er	  implementeret	  med	  omfordeling	  af	  
opgaver	  /l	  følge.	  Processen	  forløb	  sam/dig	  med	  omstrukturering	  af	  ledelse	  og	  sekretariat.	  I	  /llæg	  /l	  
Leadership	  Pipeline	  er	  der	  ledelsesmæssigt	  blevet	  arbejdet	  med	  flere	  ledelsesdimensioner,	  der	  
tager	  udgangspunkt	  i	  Musikskolens	  struktur.	  Se	  nedenstående	  figur:	  

• Som	  nævnt	  under	  Arbejdsgrundlag,	  administrerer	  Musikskolen	  musikundervisningen	  i	  Læsø 
Kommune.	  Kommunen	  ønsker	  prioritere	  musikundervisningen	  og	  har	  afsat	  ekstra	  midler.	  Antallet	  af	  
elever	  er	  øget	  fra	  1	  /l	  20	  (ud	  af	  120	  skolebørn)	  i	  2014.	  

Mål	  og	  resultatkrav	  

• Ikke	  kendt,	  udover	  de	  mål	  og	  resultatkrav	  vi	  selv	  har	  sat	  løbende	  -‐	  se	  ovenstående	  

Opmærksomhedspunkter	  	  

• Er	  ikke	  beskrevet,	  men	  indlejret	  i	  den	  måde,	  vi	  hid/l	  har	  arbejdet	  på -‐	  se	  ovenstående	  

Leadership Pipeline

Forbindende 
Mellem top og bund

Brobyggende 
Mellem faggrupper og fag

Samlende 
Internt på undervisningssteder
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4.	  Virksomhedsplanen	  og	  de	  politiske	  mål	  2014	  

• Opfølgning	  på forrige	  virksomhedsplan	  -‐	  se	  ovenstående	  

• Poli/ske	  prioriteringer	  fokusområder	  -‐	  ikke	  kendt	  

• Opfølgning	  -‐	  ikke	  relevant	  

Bemærkning:	  I	  følgebrevet	  står	  der,	  at	  udvalget	  vil	  fremsæIe	  nye	  mål,	  hvert	  år.	  Det	  arænger	  selvfølgelig	  af,	  
hvor	  detaljerede	  målene	  er,	  men	  herfra	  vil	  anbefalingen	  være,	  at	  der	  fremsæIes	  mål	  hvert	  andet	  år.	  

5.	  Virksomhedens	  fremtidsplaner	  og	  udviklingsmål	  2015	  

Fokusområder	  

• I	  september	  2014	  var	  Musikskolens	  medarbejdere	  på et	  2-‐dages	  seminar,	  hvor	  hovedfokus	  var	  

“Musikskolen,	  som	  en	  del	  af	  en	  større	  helhed”.	  På seminariet	  blev	  der	  både	  arbejdet	  med	  den	  
pædagogiske	  praksis,	  Musikskolen	  som	  en	  del	  af	  det	  kommunale	  fællesskab	  samt	  Musikskolen	  som	  
en	  del	  af	  lokalsamfundet.	  Det	  opfølgende	  arbejde	  og	  bearbejdning	  af	  udsagn	  har	  ført	  /l,	  at	  ledelsen	  
har	  sat	  retningen	  “Fra	  den	  ensomme	  arbejdsplads	  /l	  det	  faglige	  og	  kollegiale	  fællesskab”.	  Retningen	  
har	  flg.	  underpunkter:	  

• Det	  faglige	  fællesskab	  

• Det	  kollegiale	  fællesskab	  

• Det	  musikalske	  fællesskab	  

• Det	  kommunale	  fællesskab	  

• Musikskolen	  i	  den	  store	  sammenhæng	  

Afledt	  af	  underpunkterne	  er	  udviklingsmål,	  som	  beskrevet	  nedenunder.	  

• Inden	  for	  arbejdsmiljøområdet	  holdes	  der	  fortsat	  fokus	  på det	  psykiske	  arbejdsmiljø og	  
Arbejdsmiljøgruppen	  laver	  ny	  APV	  i	  forbindelse	  med	  trivselsundersøgelsen	  i	  2015.	  	  

Udviklingsmål	  

• IgangsæIelse	  af	  bevægelsen	  Fra	  den	  ensomme	  arbejdsplads	  /l	  det	  faglige	  og	  kollegiale	  fællesskab.	  

• Nogle	  udviklingsmål	  er	  forudbestemt	  jf.	  lovgrundlag,	  kommunale	  bestemmelser,	  samt	  
allerede	  iværksaIe	  processer	  og	  projekter.	  Medarbejderne	  inddrages	  i	  at	  sæIe	  de	  sidste	  tre	  
udviklingsmål.	  Når	  alle	  mål	  er	  valgt	  laves	  procesplaner	  og	  resultatkrav.	  

• Det	  faglige	  fællesskab	  

• Her	  er	  følgende	  mål	  udvalgt	  på forhånd:	  
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• Læreplaner	  for	  Musikskolens	  /lbud,	  jf.	  ny	  bekendtgørelse	  for	  musikskoler	  

• Kollegial	  sparring,	  som	  allerede	  er	  iværksat	  

• Medarbejderne	  inddrages	  i	  valg	  af	  yderligere	  mål	  

• Det	  musikalske	  fællesskab	  

• Medarbejderne	  inddrages	  i	  valg	  af	  mål	  

• Det	  kollegiale	  fællesskab	  

• Her	  er	  følgende	  mål	  udvalgt	  på forhånd:	  

• Skabe	  rum	  for	  kollegialt	  samvær	  og	  dermed	  faglig	  udvikling	  (praksisfællesskab)	  

• Medarbejderne	  inddrages	  i	  valg	  af	  yderligere	  mål	  

• Det	  kommunale	  fællesskab	  

• Her	  er	  følgende	  mål	  udvalgt	  på forhånd:	  

• Det	  lovplig/ge	  samarbejde	  med	  folkeskolen	  

• Musikskolens	  rolle	  i	  de	  bæredyg/ge	  børneområder	  på ins/tu/onsområdet	  

• Etablering	  af	  nyt	  team	  /l	  at	  varetage	  undervisningen	  i	  de	  fire	  områder	  

• Medarbejderne	  inddrages	  i	  valg	  af	  yderligere	  mål	  

• Musikskolen	  i	  den	  store	  sammenhæng:	  

• Rela/oner	  /l	  brugere	  og	  samarbejdspartnere	  

• Medarbejderne	  inddrages	  i	  valg	  af	  mål	  

• Musikskolens	  synlighed	  i	  lokalsamfundet	  

• Er	  iværksat	  med	  en	  opdatering	  af	  den	  eksisterende	  markedsføringsstrategi	  

• Nye	  undervisnings/lbud	  fra	  august	  2015:	  

• Karrusel,	  Rytmeboxen,	  Voxenboxen	  samt	  bifagsklaver	  for	  talentelever	  

Forbedrings3ltag	  

• Hvad	  menes	  der	  med	  forbedrings/ltag	  -‐	  i	  forhold	  /l	  eksisterende	  praksis	  eller…..?	  

IværksæOelse	  og	  risikovurdering	  

• Ledelsen	  har	  truffet	  beslutning	  om	  nogle	  overordnede	  linjer	  og	  heraf	  afledte	  udviklingsmål	  -‐	  det	  er	  

de	  mål,	  der	  er	  valgt	  på forhånd.	  Medarbejderne	  inddrages	  i	  processen	  og	  deIe	  arbejde	  sker	  i	  jan-‐
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feb	  2015.	  Processerne	  iværksæIes	  umiddelbart	  eJer,	  og	  de	  kommer	  /l	  at	  foregå i	  MED,	  det	  
strategiske	  udvalg	  samt	  dele	  af	  eller	  hele	  medarbejdergruppen.	  Arbejdsmiljøgruppen	  foretager	  den	  
nødvendige	  risikovurdering	  og	  eventuelle	  handleplan	  for	  udfordringerne	  med	  forandringsprocesser.	  
DeIe	  sker	  i	  forbindelse	  med	  udarbejdelsen	  af	  ny	  APV.	  

Virksomhedsplanen	  fremsendes	  /l	  Center	  for	  Kultur	  og	  Fri/d	  senest	  den	  14.	  januar	  hvert	  kalenderår.	  

Appendix:	  Koncert	  og	  ak3vitetsoversigt	  2014	  

Dato Koncert I egne lokaler I byens rum/eksternt

18/01/14 Klitkoret,	  nytårskoncert	  
på Kappelborg

X

18/01/14 Klitkoret,	  nytårskoncert	  
på Kappelborg

X

18/01/14 Klitkoret,	  nytårskoncert	  
på Kappelborg

X

05/02/14 Guitardage X

06/02/14 Guitardage X

11/02/14 MGK/talentklassekoncert X

01/03/14 Kordag	  (voksen-‐	  og	  
børnekor)

X

04/03/14 Workshop/koncert	  m.	  
Svøbsk

X

10-‐23/03/14 Demo	  +	  skolebesøg X

15/03/14 Sammenspilsdag X

23/03/14 Blue	  Note	  Choir,	  
forårskoncert	  i	  Den	  
Danske	  Kirke	  i	  Gøteborg

X

25/03/14 Børnekordag,	  
Frederikshavn

X

27/03/14 Børnekordag,	  Skagen X

02/04/14 Børnekordag,	  Hørby X

05/04/14 Sæbygarden,	  koncert	  ved	  
indvielse	  af	  Musikkens	  
Hus

X

8-‐9/04/14 Blæserdage X
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9/4/14 Sæbygarden,	  koncert	  i	  
DMH

X

10/4/14 Sæby	  Big	  Band,	  
Påskekoncert	  i	  Vrå Kirke

X

17/4/14 Blue	  Note	  Choir,	  
Påskegospel	  i	  Abildgaard	  
Kirke

X

28/4/14 Sæbygarden,	  
fælleskoncert	  med	  
Søværnets	  Tambourkorps	  
i	  Manegen

X

13/05/14 Strygerdag X

22/05/14 Fladstrand	  koret,	  
forårskoncert	  i	  
Abildgaard	  Kirke

X

24/05/14 MAS-‐koret,	  Torvet	  i	  Sæby X

27/05/14 Klassisk	  koncert,	  
Frederikshavn	  Kirke

X

01/06/14 Sæbygarden,	  Spejdernes	  
loppemarked	  i	  Gærum

X

02/06/14 Elevkoncert,	  DMH X

02/06/14 Klitkoret X

03/06/14 Elevkoncert,	  Kappelborg X

04/06/14 Elevkoncert,	  DMH X

06/06/14 Sæby	  Big	  Band,	  Sæby	  
Jazz	  &	  Fisk

X

10/06/14 Elevkoncert,	  DMH X

10/06/14 Elevkoncert,	  Kappelborg X

11/06/14 Elevkoncert,	  DMH X

11/06/14 Elevkoncert,	  Kappelborg X

11/06/14 Forskoleafslutning,	  DMH X

12/06/14 Elevkoncert,	  DMH X

Dato Koncert I egne lokaler I byens rum/eksternt
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14/06/14 Sæbygarden,	  
Disneykoncert	  med	  Ole	  
Kibsgaard	  og	  Mai	  SkyIe	  
ved	  Børnefes/val	  i	  Hørby

X

15/06/14 Sæbygarden,	  
Disneykoncert	  ved	  
Skovens	  Dag	  ved	  
Skovlyst,	  Sæby

X

16/06/14 Elevkoncert,	  Manegen X

16/06/14 Elevkoncert,	  Strandby	  
Skole

X

19/06/14 Blue	  Note	  Choir,	  Stafet-‐
for-‐livet,	  koncert	  i	  
Abildgaard	  Kirke

23/06/14 Sæbygarden,	  Lions	  Clubs	  
Sct.	  Hans-‐fest	  på Sæby	  
Havn

X

27/06/14 Sæbygarden,	  koncert	  ved	  
SuperBrugsen,	  Sæby

X

10/08/14 Sæbygarden,	  koncert	  ved	  
sidste	  flagnedspilning	  på 
Sæby	  Havn

X

16/08/14 Sæbygarden,	  koncert	  på 
Sæby	  torv

X

30/08/14 Sæby	  Big	  Band,	  
fødselsdagskoncert	  i	  
Århus

X

21/09/14 Blue	  Note	  Choir,	  
Høstgudstjeneste	  i	  
Volstrup	  Kirke

X

04/10/14 Fladstrand	  koret,	  
bykorets	  40-‐års	  jubilæum	  
på Frh.	  Gymnasium

X

07/10/14 SMIF	  +	  norsk	  orkester,	  
koncert	  i	  ViIrup	  Centret

X

25/10/14 Blue	  Note	  Choir,	  20	  års	  
jubilæumskoncert,	  
Abildgård	  Kirke

X

11/11/14 Gallakoncert,	  DMH X

Dato Koncert I egne lokaler I byens rum/eksternt
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25/11/14 Elevkoncert,	  Kappelborg X

26/11/14 Elevkoncert,	  Kappelborg X

28/11/14 Blue	  Note	  Choir,	  Open	  by	  
Christmas	  i	  
Danmarksgade

X

29/11/14 Kor	  for	  sjov,	  koncert	  på 
Kappelborg

X

30/11/14 Adventsgudstjeneste,	  
Lendum	  kirke

X

01/12/14 MAS-‐koret,	  Sæby	  
Ældrecenter

X

05/12/14 Klitkorets	  julekoncert,	  
Kappelborg

X

05/12/14 Sæbygarden,	  julekoncert	  
/l	  Open	  by	  Night	  på 
Sæby	  Torv

X

06/12/14 Blue	  Note	  Choir,	  
julekoncert	  i	  Abildgaard	  
Kirke

X

07/12/14 MAS-‐koret	  m.	  
Musikkorps	  Sæby,	  
Volstrup	  Kirke

X

09/12/14 MAS-‐koret,	  Sørrig	  Kirke X

09/12/14 Talentklassekoncert	  i	  
Maskinhallen

X

10/12/14 Forskoleafslutning,	  DMH X

10/12/14 Elevkoncert,	  DMH X

10/12/14 Elevkoncert,	  Kappelborg X

10/12/14 Fladstrand	  koret	  og	  Sæby	  
Voksenkor	  i	  Manegen

X

11/12/14 Elevkoncert,	  DMH X

Dato Koncert I egne lokaler I byens rum/eksternt
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11/12/14 Elevkoncert,	  DMH X

11/12/14 Fladstrand	  koret,	  
Julekoncert	  i	  Abildgaard	  
Kirke

X

12/12/14 Sæby	  Big	  Band,	  
Julekoncert	  i	  DMH	  med	  
Veronica	  Mortensen

X

13/12/14 Sæby	  Big	  Band,	  
Julekoncert	  i	  DMH	  med	  
Veronica	  Mortensen

X

14/12/14 MAS-‐koret,	  Strandby	  
Kirke

X

14/12/14 Sæbygarden	  spillede	  
julekoncert	  i	  Sæby	  Kirke

X

15/12/14 Elevkoncert,	  DMH X

15/12/14 Elevkoncert,	  Manegen X

15/12/14 Elevkoncert,	  Strandby	  
Skole

X

16/12/14 Elevkoncert,	  DMH X

16/12/14 Elevkoncert,	  DMH X

18/12/14 Julekoncert,	  Aalbæk	  
Kirke

X

18/12/14 Fladstrandkoret,	  
Ældresagens	  julekoncert,	  
Frederikshavn	  Kirke

X

Dato Koncert I egne lokaler I byens rum/eksternt
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Forord 
Sæby Svømmebad & Wellness 

Sæby svømmebad blev taget i brug i 2006 og er Frederikshavns kommunes nyeste og 
mest højteknologiske svømmebad.  Svømmebadet fremstår med den karakteristiske 
konstruktion, som en unik, smuk bygning og et varetegn for kulturøen i Sæby 

Siden 2009 er der sket en markant 
ændring i driften af Svømmebadet, 
og med ansættelsen af den 
nuværende Direktør tilbyder 
svømmebadet faciliteter til flere 
klubsvømmere, foreninger og private 
lejere end nogen sinde før. Gennem 
årene har svømmebadet gennemgået en omfattende energi optimering, herunder 
opførsel af Sæbys første større solfanger anlæg, der formår at levere op til 100% af 
svømmebadets daglige varmtvands forbrug i sommermånederne.  

Den tidligere leder af svømmebadet som nu fungerer som husets tekniske chef, har siden 
2012 formået at optimere driften af husets rense processer så svømmebadet allerede pr. 
2015 overgår til Naturstyrelsens nye bekendtgørelse. Bekendtgørelsen skærper kravene 
til rensning af badevandet og til et mindre forbrug af klor.  
Den nye bekendtgørelse skal være iværksat i alle svømmehaller inden udgangen af 2017. 

Det er vores overbevisning at der altid vil eksistere et behov for, at borgeren skal kunne 
lære at svømme. Der vil komme flere motions- og konkurencesvømmere og der vil blive 
flere borgere som får behov for genoptræning i vand- og i terapibassiner. 
Men samtidigt fordrer teknologien at det fysiske aktivitetsniveau for både børn og voksne 
bliver mindre og mindre, hvorfor livsstilssygdommene i fremtiden bliver et stort problem. 

Fremtiden for svømmebadet er ikke kun at kunne tiltrække borgere til traditionel 
svømning. Svømmebadet skal gennem samarbejdet med den kommunale genoptræning, 
sikre rum til at borgere fortsat kan træne sikkert og professionelt længe efter et traditionelt 
genoptræningsforløb er afsluttet. Svømmebadets wellness afdeling er derfor heller ikke 
kun terapibassiner og wellnessarrangementer, men er også et ideelt mødested for den 
ældre gruppe hvor vand og varme ikke kun er med til at gøre dagligdagen lidt nemmere, 
men også agerer som et socialt mødested.   

Svømmebadets vision vil derfor bedst kunne beskrives i sloganet “oplevelser med 
omtanke” ikke kun for miljøet men for den enkelte bruger.  
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Indledening 
Sæby Svømmebad & Wellness 

Formål med virksomhedsprofilen:  

At synliggøre hvilke aktiviteter der foregår i Sæby Svømmebad og Wellnesscenter, 
beskrive hvordan den daglige drift er sat sammen og hvilken berøring huset har på Sæby 
Kulturø.  

At synliggøre Sæby Svømmebads funktioner og opgaver i henhold til borgere og 
kommunen, herunder drift og vedligeholdelse af kulturhus, musikskole og bibliotek. 

At oplyse om mål og handleplaner for 2015 samt de visioner der ligger 2 - 5 år ude i 
fremtiden.  

At tydeliggøre at Sæby Svømmebad er en en innovativ arbejdsplads, med fokus på 
brugeren, holdt sammen af et stærkt netværk af brugere, foreninger og 
samarbejdspartnere.  

At synliggøre at Sæby svømmebad repræsenterer et bredt kommunalt tilbud, der er tro 
mod et lokalsamfund det er beliggende i en kommune hvis største nabo er havet.  
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Målsætning.  

Gennem ret tanke, ret handling og ret adfærd vil vi vise  
omverdenen at bæredygtig drift på langt sigt bliver  
kundens naturlige valg. 

Medarbejdere og ledelse  
Ret tanke, ret handling og ret adfærd er grundstenene i vores daglige drift og ledelse. 
Ansatte i svømmebadet er naturlige rollemodeller for svømmebadet. Ved at vise at vi tror 
på at kunne gøre en forskel, vil denne indstilling blive vore kunders. 
En innovativ arbejdsplads med fokus på brugeren, holdt sammen af et stærkt netværk af 
brugere, foreninger og samarbejdspartnere. Et bredt kommunalt tilbud, der er tro mod 
lokalsamfundet. Med berøring af alle livets aspekter. 

Miljø 
En svømmehal med omtanke for miljøet. 
Bæredygtige oplevelser i en virksomhed hvor der 
prioriteres 
bæredygtige løsninger. Med energibesparende  
foranstaltninger og indførslen af konceptet “Green Key”  
ønsker vi at verden ser os som et fyrtårn for en  
bæredygtig fremtid. 

Økonomi 
Ved målrettet at arbejde mod at svømmebadets økonomi ikke er betinget af stigende 
kommunalt tilskud, vil vi fremme svømmebadets eksistens grundlag. 
Gennem energiforbedring, optimering og proaktiv ledelse, sikre en forsat udvikling der vil 
være med til at opretholde det naturlige prisleje. 
Sikre flest brugere på de bedste tider for svømmebadet. 
Ved at tillade en lidt højere pris på enkelte produkter, kan der tilbydes et bedre og mere 
bæredygtigt produkt, efter terminologien  “Less is more” 

Opmærksomhedspunkt 
Vi skal være klar til at fylde vores hus med aktivitet.  
Vi skal være med til at gøre det sjovt at være fysisk aktiv. 
Forskellige mennesker har forskellige oplevelser af hvad der er sjovt, spændende og 
motiverende for netop dem. Vi skal få vores børn og unge mennesker gjort langt mere 
fysisk aktive, og så må vi ikke glemme den ældre generation. 
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Virksomhedens 
rammer 

Sæby Svømmebad & Wellness 
 

Adresse og stamdata  

CVR:  29986165 
Navn :   Fonden Sæby Svømmebad  
Adresse  Rådhuspladsen 3, 9300 Sæby  
Kommune: Frederikshavn 
Direktion:  Jeppe Møller Jacobsen 

Ansatte:  24  svarende til 15,5 årsværk 

Fondsmyndighed: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen  

Formål  

Fondens formål er at opføre Sæby Svømmebad samt at drive Sæby Svømmebad ved 
udlejning af dette til omliggende skoler og uddannelsesinstitutioner i øvrigt, samt 
idrætsforeninger og andre beslægtede foreninger, hvis aktivitet knytter sig til et 
svømmebad, og endeligt at åbne adgang for publikum for brug af svømmebadet mod 
betalning af entre samt at drive cafeteriavirksomhed eller dermed beslægtet aktivitet. 

Forudsætninger 

Bekendtgørelse om svømmebassiner m.v og disses vandkvalitet,  
Nr 288 af 14 april 2005 
Norm for svømmebadsanlæg DS477 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 1988 “ kontrol med svømmebade 

Åbnigstider 

Svømmebadet har åbent Ma til Fr 6:00 - 21:00 Lør og Sø 8:00 - 15:00 i 38 uger. (vinter) 
Samt  Ma,Ti,To,Fr 6:00 -18:00, On 6:00 - 20:00 Lø og Sø 8:00 - 15:00 i 14 uger. (sommer) 
Sæby Svømmebad har lukket 3- 5 dage om året, jvf. status og reparationer. 
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Organisation 

Sæby Svømmebad er en fondsbaseret organisation, oprindeligt stiftet af den gamle Sæby 
Kommune. Svømmebadets driftstilskud er en del af Center for kultur og fritid i 
Frederikshavn kommunes budget, hvorfor svømmebadet er underlagt eventuelle 
kommunale besparelsesplaner.  

Personalet er fordelt således.  
1. Ledelse, teknik og administration: 
 1 Direktør/daglig leder, 1 Regnskabsassistent 5 timer. 
 Tilknyttet ledelsen er Teknisk chef, bademester og Cafe/rengøringsleder 
2. Livreddere  
 1 Bademester,  2 livreddere 37 timer 1 livredder 30 timer, samt vikarer 
3. Teknisk personale  
 1 Teknisk chef,  1 teknikker  
 (arbejdsområde svømmehal, musikskole, kulturhus og bibliotek) 
4. Cafe og rengøring.  
 1 cafe/rengøringsleder, 1 rengøringspersonale  30 timer, 3 flexjobsansatte,  3  
 ungarbejdere.  (arbejdsområde svømmehal, musikskole, kulturhus og bibliotek) 

 
 
 
 
 

 

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden og retningslinier for sit virke. Den til enhver 
tid værende bestyrelse udpeges på følgende måde  

- Frederikshavn Kommune udpejer 1 bestyrelsesmedlem  
- Foreninger og klubber med faste ugentlige timer udpeger to personer til bestyrelsen.  
- Organisationen for tourisme og erhverv udpeger 1 bestyrelsesmedlem. 
- Støtteforeningen for Sæby Svømmebad udpeger 1 bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsens ansætter en direktør til at forestå driften og administrationen af Sæby 
Svømmebad. Direktøren forestår driften og administrationen af fondens aktiviteter efter 
de retningslinier som fastsættes af bestyrelsen. 
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Fysiske rammer 

Svømmebadet er opført på 4.800 m2 af grunden betegnet, 
del af matr.nr. 1-gv Sæbygård  hovedgård, beliggende  
Sæbygårdparken 4, 9300 Sæby  
jvf. Arealleje kontrakt 125-954886 BRA/lla 20.09.2005 
Svømmebadet er sammenlagt 2.500 m2 

Nøgletal  

Årligbesøgsantal:  
 2010 65970 
 2011 73144 
 2012 73873 
 2013 70870 
 2014 76283 

Økonomi  

Fondens grundkapital:  20.000.000,00 

Omsætning  
 2010 6.069.537 
 2011 6.552.943 
 2012 6.924.480 
 2013 7.127.885 
 2014 Regnskab er ikke afsluttet d.d 

Revision:   
 BDO Scanrevision, Statsautoriseret Revisonsaktieselskab,  
 Sæbygårdvej 25,  9300 Sæby 
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Status på 
virksomhedens mål 

Sæby Svømmebad & Wellness 

Opfølgning på virksomhedsplan  

Udførte tiltag og fornyelser.  

2010 Installation af 450 m² solfanger anlæg. 
2011 Optimering af pumper, udskiftning til lav energi pumper. 
2012 Ny dampsauna, energioptimeret og vedligeholdelses neutral. 
 Ny større indendørs fællessauna med plads til 40 personer, højisoleret. 
2013 Udskiftning af eksisterende forældet billetsystem og adgangskontrol, til   
 nyt selvfungerende og stabil fremtids sikret.   
2014 Fitness maskiner udskiftes og fitness opdateres til bedre kvalitet  
 Etablering af udendørs wellness miljø med udesauna og terrasse 

Arrangementer og samarbejde. 

- DOF aftenskolen, Babysvømning, Juniorsvømning, Vandskræk 
- FOF aftenskole, Ældre træning  
- LOF, Vandskræk, ældre træning, Vandgymnastik 
- SSK, Svømmeklub for konkurence svømmere  
- Stidsholdt, Svømmelinie  
- SFI, Firmaidræt, svømmehold, plask og leg  
- Martec, Maritime uddannelser  
- Benefit, Genoptræning og fysiologi 
- Den kommunale genoptræning, terapi og genoptræning  
- Sæby på vægten, vandgymnastik  

Mål og resultat krav  

Vi vil være det naturlige valg til sjove og spændende oplevelser for hele familien. 
Vi vil være det naturlige valg når motion skal være sjovt og underholdende. 
Vi vil have omtanke for den enkelte bruger og der skal være plads til alle. 
Vi vil være den attraktive arbejdsplads, der tales om i hele kommunen 
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Greenkey  

Green Key har været en vigtig samarbejdspartner i Sæby 
Svømmebad. Green Key er et internationalt anerkendt miljømærke. 
Det er udbredt i  bl.a. hotelbrancher, restauranter, campingpladser 
og selvfølgelig haller. Hallerne certificeres i samarbejde med HI og 
Horesta. 
  
Sæby Svømmebad har haft et samarbejde med Green Key de sidste 6 år og har haft stor  
glæde af erfaringsudvekslingerne og medarbejdernes engagement i ordningen. 
Svømmebadet har især brugt ordningen til at sætte fokus på energi-forbrug, indeklima, 
samt udfasning af skadelige tilsætningsstoffer i rengøringsmidler m.m.  

Svømmebadet har haft stor glæde af det netværk der naturligt følger Greenkey 
ordningen. Bla. deling af tekniske løsninger til energibesparelser, gode/dårlige LED 
produkter, regenerering af skyllevand, anbefalinger/advarsler om leverandører og 
produkter. Yderligere har svømmebadet kunnet bruge ordningen som løftestang til at få 
gennemført nogle større energirenoveringer. 
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Virksomhedsplan og 
de politiske mål 
Sæby Svømmebad & Wellness 

Velfærdsudfordring 

I forbindelse med at den kommunale genoptræning flyttede ud af af lokaler i Sæby 
Svømmebad, iværksatte direktionen i 2013 en forandringsprocess for at få organisationen 
gearet til fremtidens økonomiske udfordringer.   

Det faldende børnetal, og det voksende antal ældre i kommunen tvinger os alle til at 
nytænke udbudet af aktiviteter til borgerne.  Vægten er lagt på Fredericia projektet, 
“længst muligt i eget liv”. Målet er at få den ældre generation til at bevæge sig mere og 
jævnligt. I den forbindelse, ønsker Svømmebadet at tilbyde hold som vandskræk, Start to 
swim 60+, og Senior wellness.  Alle aktiviteter har til formål at gøre svømning til et 
trænings alternativ for en gruppe mennesker der ikke har været unge i en tid hvor 
svømmebade var naturligt i bybilledet. 

Samarbejde på tværs  

Der ligger stadig et stort potentiale “gemt” i Sæby Svømmebad, hvis et samarbejde med 
forvaltningens afdeliger og institutioner løbende prioriteres og forbedres.  

Der kan via tværgående samarbejde udvikles nye og spændende serviceløsninger overfor 
kommune og kommunens borgerne. Desuden er det vores opfattelse at der stadig ligger 
mulige rationaliseringsgevinster i drift og ledelse af kulturøen.  

Sæby svømmebad har gennem længere tid haft flere tværgående samarbejder, blandt 
andet med den kommunale genoptræning der sender borgere til motion og svømning, 
mod at disse får en god rabat. Det igangværende samarbejde der omfatter rengøring og 
tekniskservice i Sæby kulturhus, Biblotek og Musikskolen er også et godt eksempel.  
Desuden administrerer Sæby svømmebad borgere og foreningers  daglige booking af 
kulturhusets lokaler. 
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Fremtidsplaner og 
udviklingsmål 2015 

Sæby Svømmebad & Wellness 
Indsats områder 2015-2016 

Virksomhedsplaner Status

Kommunens ønske om at indføre 
virksomhedsplaner i de selvejende 
organisationer, bygger på ønsket om at få et 
samlet overblik over mål og handlingsplaner i 
organisationen og sikrer at de peger i samme 
retning, og er i overensstemmelse med 
kommunens visioner. 

Virksomhedsplanen bør i fremtiden indgå som 
et gennemgående punkt på 
bestyrelsesmøderne og der bør afsættes de 
nødvendige midler til at få etableret en 
professionel profil, så de kan præsentere 
Svømmebadets planer og visioner på et 
markedsførings niveau.  

En handlingsplan skal udarbejdes i 2015

Samarbejde på tværs Mål

Øget samarbejde mellem forvaltningen, 
afdelinger og instutioner.  
Svømmebadet besidder en stor knowhow som 
ikke synes at være blevet opdaget og 
anerkendt af kommunen.  I forbindelse med de 
nye retningslinier for drift af svømmebade som 
trådte i kraft i 2012 og som skal følges senest i 
2017, er svømmebadet allerede pr 2015 
overgået til disse retningsliner.  Sæby 
svømmebad er desuden certificeret “Green 
Key” som det eneste i kommunen, og følger i 
den forbindelse et krav om at tænke 
energibesparende inden for alle områder. 

Målet for 2015 er at sætte Sæby Svømmebad 
som teknologisk og driftsmæssig svømmehal 
på dagsordnen.  Gennem reklamer og 
markedsføring at prioritere at svømmebadet er 
forberedt og drives under de nye retningslinier 
og derfor betegnes som et fuldt lav kloret 
svømmebad.  
2015 vil også indbyde til flere eksempler på 
samarbejde i form af aktiviteter i kulturhuset og 
flere indspark til kommunale opgaver som kan 
varetages på kulturøen. 
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Brugervurdering  Status

Årlige undersøgelser af borgernes opfattelse af 
den levende service. Undersøgelser via 
spørgeskemaer.

Med ønsket om at nedbringe brugen af papir 
er det vores ønske at flytte disse 
undersøgelsesskemaer over på et digitalt 
modul,  der vil være tilgængeligt i 
svømmebadets cafe.  Den digitale løsning vil 
sikre en mere fast undersøgelse og en mere 
simpel tilgang til data. 

Aktiviteter for seniore Mål

Forskelligartet udbud af aktiviteter, der retter 
sig mod forskellige aldersgrupper og den 
uorganiserede del af idræts og fritidslivet 

Aktivitetsplanen på svømmebadets 
hjemmeside skal være i en konstant udvikling 
der løbende kan tilpasse sig nye trends og 
kundegrupper.  Et voksende samarbejde med 
foreninger og oplysningsforbund skal sikre 
næste generations besøgende. 

Skole Svømning 

Svømning i skolen har afgørende betydning for 
kommunens svømmeduelighed. Detsværre 
betyder besparelser at betingelserne for 
svømmeundervisning er blevet forringet. Dette 
vil på sigt give markante konsekvenser for børn 
og unges svømmefærdigheder i en kommune 
som har 120 km kyst.

Det er vores ønske at kunne tilbyde skolerne et 
bredere samarbejde, så svømmeundervisning 
ikke kun foregår i svømmebadet men også kan 
varetages af svømmebadet, og på tidspunkter 
der ikke belaster skolen.  

Alle kommuner er forpligtiget til at tilbyde 
svømmeundervisning, men med de 
præsenterede mål i Undervisningsministeriets 
Fælles mål 2009 - IDRÆT præsenteres vide 
rammer for hvordan indholdet i undervisningen 
faktisk skal tage sig ud.

Samarbejde med Erhvervsskoler

Som afslutning på sin uddannelse som 
maskinmester på Martec, har Mark Rødkær 
været i praktik og efterfølgende skrevet det 
afsluttende bachelorprojekt i Sæby 
Svømmebad. Derved har han omsat den 
teoretiske viden han har fået gennem sin 
uddannelse til praktiske erfaringer i 
svømmebadet.

Det er forsat vores ønske at kunne tilbyde 
interesserede erhvervsskoler nem adgang til 
den teknologi og viden som svømmebadet, 
ikke kun allerede besidder, men også løbende 
tilegner sig gennem tekniske opdateringer og 
indspark fra ERFA gruppen  
samarbejdespartnere.  
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Bachelorsemester i  
Sæby Svømmebad & Wellness 

Gennem vinterhalvåret 2014 har maskinmesterstuderende Mark Rødkær som afslutning 
på sin maskinmesteruddannelse ved MARTEC i Frederikshavn været i virksomhedspraktik 
og efterfølgende skrevet bachelorprojekt i svømmebadet. 

Formålet med semesteret har været at give den maskinmesterstuderende mulighed for at 
omsætte teori til praktiske kundskaber i en virksomhed og prøve at virke i professionen 
som maskinmester. Maskinmesteruddannelsens formål er at kvalificere de studerende til, 
på ledelsesniveau, at varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og 
installationer, og herunder sikre at disse anlæg og installationer drives optimalt ud fra 
sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn. 

Gennem sin praktik har Mark været en del af den tekniske stab i dagligdagen i 
svømmebadet, og har haft de samme opgaver som de øvrige teknikere. ”Det er mere 
udfordrende end jeg først troede at være i praktik i en 
svømmehal”, udtaler Mark, og fortsætter: ”Jeg har aldrig 
tænkt på at der skal så meget teknisk udstyr til at holde en 
svømmehal i drift”. Praktikken har givet Mark en indsigt i 
pumpedrift, vandkontrol og driftsoptimeringer, og som han 
selv siger det, ”Det er udfordrende at skulle omsætte 
lærebøger og undervisning til faktiske gøremål”. 

Mark har igennem sin tid i svømmebadet, ifølge eget udsagn, 
været glad for at han endte her: ”Jeg har snakket med nogle 
medstuderende, der ikke har haft samme ordnede forhold og 
selv kunne påvirke deres praktik og projekt”.  

Sæby Svømmebad har været glade for at kunne tilbyde Mark 
Rødkær praktikforløbet og håber på at det gode eksempel vil 
blive tage godt imod hos kommunens eksisterende virksomheder.  

Det er vores ønske at erhvervsvirksomhederne i byen også får øje for de mange nye 
maskinmestre og gør et forsøg på at holde på noget af den gode arbejdskraft i 
kommunen. 
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Center for Kultur og  Fritid 
Januar  2015

Perspektivering   
Sæby Svømmebad & Wellness 

En sund og aktiv befolkning må være målet for enhver kommune.  

Sunde og aktive borgere giver et dynamisk samfund med færre omkostninger til 
sygdomsbekæmpelse  

Sunde og aktive borgere er et stort aktiv for Frederikshavn kommune. Sæby Svømmebad 
tilbyder mange aktiviteter og tilbud til de borgere og foreninger som kommer i huset, og 
der er altid nye tiltag på trapperne.  

Besparelse på idræts- og fritidsområdet kan forringe vilkårene for foreningerne. 
Besparelser på dette område kan derfor indirekte have stor indflydelse på 
folkesundheden.  

Det er vigtigt at der stilles gode og energirigtige faciliteter til rådighed for borgeren og 
foreningerne. 
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1. Forord 
Virksomhedsplan for Iscenter Nord 2015. 

2. Virksomhedens rammer 
I 1964 dannede 4 private stiftere, samt 22 private investorer et aktieselskab, der fik navnet Frederikshavn 

Svømmehal og Isstadion A/S. Selskabet opførte et Isstadion og et Friluftsbad. 

 

Det var tanken på sigt, at overdække begge dele og i 1969 påbegyndte overdækningen af Isstadion. 

I 1970 blev arbejdet tilendebragt. 

 

Da Isstadion var overdækket, fandtes der ingen omklædningsrum i hallen, kun 2 offentlige toiletter. Dette 

blev der over en årrække rådet bod på og der blev efterhånden opført 5 omklædningsrum på Isstadion. 

 

I 1980 blev der opført et cafeteria, samt klublokaler og flere toiletter i hallen. 

 

Aktieselskabets navn blev ændret til Frederikshavn Isstadion i 1989, da Friluftsbadet blev nedlagt. 

 

I 1993 indledtes et større renoveringsarbejde, hvor hele banelegemet blev udskiftet og der blev opsat et 

aluloft, samt installeret et affugtningsanlæg. 

 

I 1999 blev der lagt nyt tag på skøjtehallen og aluloftet blev udskiftet. Det nye tag blev opført som et 

"Varmt tag". 

 

Aktieselskabet blev i 2003 opløst. Faciliteterne blev overtaget af Frederikshavn Kommune, som i forvejen 

havde 98% af aktieposterne, mens de resterende 2% tilhørte klubberne. Navnet blev herefter Iscenter 

Nord. 

 

Den gamle aktieselskabsbestyrelse har gennem en årrække arbejdet på, at få opført en ny træningshal og 

nye faciliteter. I 2002 påbegyndtes projekteringen af hal 2, plus en ny elitebygning i 2 etager. Byggeriet på 

ca. 4200 m2 afsluttedes sensommeren 2003. 

Iscenter Nord er i dag en kommunal institution som består af 2 haller med skøjtebaner i internationale mål. 

Hal 2 er fra 2004, hal 1 er ny renoveret og blev indviet fredag den 5.december 2014. 

Hallerne bliver benyttet til Offentlig skøjtning og af en række klubber. 

Fra september til og med marts måned er der mulighed for at komme ud og prøve at stå på skøjter. Det er 

også muligt at afholde fødselsdag eller klassearrangement i Iscenter Nord.  

Vi har også rigtig gode mødefaciliteter med plads op til 100 personer.  



3.  Status på virksomhedens egne mål 
2014 var et år der var præget af ombygning af hal 1 og dermed har bragt udfordringer if. til overholdelse af 

driftsbudgetterne på grund af en nedgang i omsætning – forsøge at fastholde økonomi og aktivitet i 

byggeperioden. 

Derudover har året været særdeles spændende med nye foreninger i huset (en ny skøjte-, hockey- og dart 

forening) og i arbejdet med at designe og færdiggøre byggeriet til alles bedste. 

4. Virksomhedsplanen og de politiske mål 2015 

5. Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål 2015 
At genopbygge driften i den nye arena. 

At udnytte og benytte de nye muligheder til gavn for alle centrets bruger og foreninger. 

At blive fortrolige med nye tekniske løsninger i arenaen. 

At få de nye samarbejdsaftaler og brugsaftaler mellem de to partnere i byggeriet til at fungere i hverdagen. 

At få højnet information om Iscenterets aktiviteter og opnå en indtjening bl.a. via opsætning og 

ibrugtagning af LED-skærm, og få afprøvet indtjeningspotentialet i denne. 

At øge besøgstallet til Offentlig skøjtning. 

At fastholde Istølt i Frederikshavn. 

Du kan få mere information på Iscenter Nords hjemmeside iscenternord.frederikshavn.dk og på facebook, 

hvor du kan holde dig opdateret og følge dagligdagen i Iscenter Nord Frederikshavn. 
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Nordjyllands Kystmuseum 
 

Virksomhedsplan 
Strategi 



 
 
 
 
 
 

Nordjyllands Kystmuseum 
 
 
 Nordjyllands Kystmuseum 

Dr. Margrethes Vej 6 

9900 Frederikshavn 

CVR.: 44225514 

Statsanerkendt museum under Museumsloven 

Museumsnr.: 81302   NJK 

Selvejende institution 

www.kystmuseet.dk 

info@kystmuseet.dk 

tlf.: +45 98 42 31 11 

 

http://www.kystmuseet.dk/
mailto:info@kystmuseet.dk


Strategiudvikling 
Løbende udviklingsmodel  

Analyse af 
Miljøfaktorer 

Analyse af 
Ressourser 

Mission 
Vision  

Målsætning 

Strategi 
 

Udvikling og test 
af forskellige 

optioner 

Eksperimentere, lære og justere 

Eksperimentere, lære og justere 



Det er mennesker der realiserer strategien   

 Det er lederen der realiserer mennesker 

 

 

 

 

 

2014 2020 
Hvilke 
kapabiliteter 
skal bruges ? 

Af disse,  
hvilke har jeg 
allerede? 

Hvem kan og 
skal udvikles, 
og hvordan ? 

Hvilke 
kapabiiiterer 
skal tilføres ? 



 

Mission 
  
Nordjyllands Kystmuseum skaber viden, læring og 
oplevelser, og vil - inden for sit ansvarsområde - belyse 
forandring, variation og kontinuitet i menneskers 
levevilkår fra de ældste tider til nu. 
Museet har særlig fokus på nordjysk kystkultur belyst 
gennem områdets marine næringer samt den særlige 
geologiske og kulturlandskabelige udvikling. 
  
  
 

 
 

 

Nordjyllands Kystmuseum  
Mission 



Vision 2020 
  
Nordjyllands Kystmuseum er anerkendt som en relevant og førende 
kulturinstitution for formidling af - og forskning i – kystkultur. 
  
 

Nordjyllands Kystmuseum  
Vision 



Optimering 

• Økonomi – Drift – Personale    (Organisation/opgaver) 
 

Udvikling 

• Strategi – Personale – Formidling    (Projekter) 
 

Kommunikation 

• Ekstern – Intern – Museums-/Venneforeninger 

Bestyrelsens fokuspunkter 2014-15 



Nordjyllands Kystmuseum  
Organisation 

Bestyrelse 

Direktør 

Formidling 
Samlinger og 

bevaring 
Arkiv og 

vidensbank 
Forskning og 

undersøgelser 
Bygninger og 

teknik 
Administration 

og drift 



Museets ejendomme: 

 P.K. Nielsens Vej 8-10, Skagen. Museum og 
administration. Matr.37 

 Vesterbyvej 15A, Skagen. Smedje 

 Vesterbyvej 15C, Skagen. Maskinværksted 

 Vesterbyvej 13, Skagen. Beboelse 

 Havnevej 1, Sæby. Voerså Gl. Skole 

 Bakkevej 36, Frederikshavn. Matr.48B 

 

Nordjyllands Kystmuseum  
Fysiske rammer 



Lejede lokaler: 

 Dr. Margrethes vej 1, Frederikshavn. Lokalarkiv og 
administration 

 Dr. Margrethes vej 6, Frederikshavn . Museum 

 Dr. Margrethes vej 4, Frederikshavn. Marinarkæologisk 
afd./Grafisk afd. 

 Fylleled 26, Frederikshavn. Magasin 

 Randersgade 53, Frederikshavn. Magasin 

 Depot forsvaret. Magasin 

 Algade 1, Sæby. Konsul Ørums Gaard. Museum 

 Søndergade 1B, Sæby. Lokalarkiv 

 

Nordjyllands Kystmuseum  
Fysiske rammer 



Lånte lokaler: 

 Understedvej 23, Frederikshavn. Bangsbo Fort 

 Sct. Laurentiivej 113, Skagen. Lokalarkiv 

 Redningsstationen i Kandestederne. Udstilling 

 Krudttårnet. Udstilling 

 

Nordjyllands Kystmuseum  
Fysiske rammer 



 Besøgstal i 2014 i alt på NJK  49.563 fordelt på: 

 Sæby Museum 8.618, heraf 3.000 fra Clasens Have 

 Sæbygaard  1.440 

 Bangsbo Museum 8.649 

 Bangsbo Fort 9.949 

 Krudttårnet  1.620 

 Skagen  16.150 

 Bangsbo Arkiv 1.743 

 Sæby Arkiv  190 

 Skagen Arkiv  1204 

 

Nordjyllands Kystmuseum  
Besøgstal 



 Omsætning i 2013: kr.16.050.833 

 Budget for 2014: kr. 15.697.116 

 Budget for 2015: kr.12.968.915 

 

 

 Antal årsværk 2014: 26,5 

 

Nordjyllands Kystmuseum  
Økonomi 



Strategi (1) 

Vi vil realisere vores vision inden 2020 ved at: 
 
• Fastholde et museum i udvikling med en fælles platform for indsamling, 

registrering, bevaring, forskning og formidling af kystkultur i Nordjylland. 
  
• Opbygge en ny attraktion for formidling af nordjysk kystkultur og i 

tilknytning til denne samle museets centrale aktiviteter i én driftsenhed. 
  
• Konsolidere og opbygge en vidensbank, der har fokus på hovedtemaet: 

Nordjysk Kystkultur. 



Strategi (2) 

• Opbygge en række formidlingsplatforme – fysiske såvel som 
digitale - med henblik på at sikre både geografisk og tematisk 
dækning, samt på at nå en bred vifte af målgrupper 

  
• Udvikle fornyende, mangesidede og professionelle 

formidlingstiltag, som sætter nye standarder for 
kulturformidling, og skaber grundlag for viden, læring og 
oplevelser om kystkultur. 

   
• Tiltrække, udvikle og fastholde professionelle medarbejdere 

for at sikre strategiens gennemførelse. 



Strategi (3) 
 

• Udvikle samarbejdet med relevante samarbejdspartnere, herunder 
kulturfaglige ressourcepersoner, andre kultur- og 
forskningsinstitutioner, erhvervsliv mv. 
 

• Optimere anvendelsen af museets ressourcer, og skabe sammenhæng 
imellem udviklingen og driften af museet, på såvel kort som på lang sigt 

  
• Skabe et unikt - identitetsskabende – og genkendeligt ”Brand” for 

Nordjyllands Kystmuseum. Dette sker igennem kommunikation og 
dialog med museets brugere og interessenter og via samarbejde med 
andre, der profilerer Nordjylland, herunder turismens organisationer. 

 
 



Overordnede strategiske 
målsætninger (1) 

• Overordnede strategiske målsætninger 
 

• Museet skal være samlet i én driftsenhed med flere udstillingssteder 
senest 2020.   
 

• Formidlingsstrategi og -plan skal foreligge i første udgave med 
udgangen af 2014, og udvikles løbende frem mod 2020. 
 

• Der skal være sammenhæng imellem drift og strategisk udvikling senest 
med udgangen 2015. 
  



 

 

Overordnede Strategiske 
målsætninger (2) 

• Sammensætningen af museets medarbejdere skal være optimeret i 
forhold til gennemførelsen af strategien, inden udgangen af 2015, 
dog således at dette tilpasses etableringen af driftsenheden, samt 
større formidlings- og forskningsprojekter.  
 

• Museet skal være gennemgået, prioriteret og saneret så vidt angår 
udstillingssteder inden udgangen af 2015, samlinger inden udgangen 
af 2017 og magasiner inden udgangen af 2020.  
 

• Museets bygninger skal - i mulig grad - være energi og 
miljøoptimeret inden udgangen af 2018. 
  

 



• Formidling 

• Forskning 

• Økonomi 

• Personale 

• Hovedsæde 

• Udstillingssteder 

• Kommunikation og dialog 

 

 

 

12 Delstrategier 

• Arkiv og vidensbank 

• Samlinger og registrering  

• Marinarkæologi og andre 
myndighedsopgaver  

• Tilbud til skoler m.v. 

• Samarbejdsrelationer 

 

 

 

 



Delstrategi 
Formidling (1) 

• Der udarbejdes årshjul over tilbagevendende 
formidlingsaktiviteter. Dette opdateres hvert år inden udgangen 
af september måned – første gang i 2014. 
 

• Museet konsoliderer og udvikler brugen af frivillige til 
formidlingsaktiviteter.  
 

• Museet udformer en skriftlig frivilligpolitik inden udgangen af 
2015. 
 

• De museumsfaglige medarbejdere udarbejder et idé- og 
emnekatalog som grundlag for eksisterende og nye aktiviteter 
inden sommeren 2015. 



Delstrategi 
Formidling (2) 

• Museets udstillinger bindes sammen med introudstillinger, der 
indplacerer den enkelte lokalitet i forhold til den samlede kultur- 
og naturhistorie. Fuldført inden udgangen af april 2015. 

 

• Faseopdelt plan for fokusering af eksisterende udstillinger og 
eventuelle omrokeringer udarbejdes inden udgangen af 2015. 

 

• Mobilapp, der formidler maritime kulturmiljøer i hele museets 
ansvarsområde introduceres i efteråret 2014. App’en udbygges 
løbende. 



Delstrategi 
Formidling (3) 

• Der udarbejdes en dynamisk projektbank med 
projektidéer på forskellige niveauer. Projektbanken 
startes i 2014. 
 

• Der udarbejdes omvisningsmanualer  for museets 
udstillingssteder med henblik på kvalificering af 
museets eget guidekorps. 1. udgave foreligger inden 
udgangen af 2014. 

 



Delstrategi 
Forskning 

• Museet vil definere sit eget forskningsbegreb, med 
henblik på at kortlægge museets behov for 
vidensopbygning. Definition udarbejdes i 2014. 
 

• Museet bidrager løbende til den regionalt/nationalt 
koordinerede forskningsindsats via MAJ. 
 

• Der udarbejdes en idébank over relevante 
forskningsprojekter. Idébanken opdateres løbende. 

 

 



Delstrategi 
Økonomi 

• Museets bygningsmasse gennemgås med henblik på 
energioptimering. Vurdering og løsningsforslag 
foreligger senest 2016. Løsninger implementeres 
senest 2017. 
 

• Der sættes fokus på optimering og udvikling af 
museets forretningsområder.  
 

• Museets udgifter til telefoni og abonnementer 
gennemgås med henblik på driftsoptimering. Analyse 
foreligger inden udgangen af 2014. 



Delstrategi 
Personale 

• Medarbejdernes trivsel øges ved at forbedre museets ”Sociale 
Kapital” (Oplevelse af Tillid, Retfærdighed og Samarbejde). 
Dette skal ske igennem dialog og skabelsen af fælles værdier. 
 

• Sammensætningen af museets medarbejdere skal understøtte 
opfyldelse af strategien.  
 

• De museumsfaglige medarbejdere skal desuden iht. 
lovgivningen afspejle museets ansvarsområder. 
 

• Museet skal inden udgangen af 2020 have en medarbejder med 
særlige kompetencer inden for kommunikation. 
 



Delstrategi 
Hovedsæde 

• Der udarbejdes en masterplan for formidlingsdelen af 
den nye attraktion. Relevante temaer og 
udstillingselementer beskrives. Masterplan foreligger 
inden sommeren 2016. 
 

• På baggrund af masterplan identificeres mulige 
sponsorer/fonde for opbygning af en ny attraktion. 
Sponsorliste foreligger inden udgangen af 2016. 

 



Delstrategi 
Udstillingssteder 

• Der foretages løbende vurdering og optimering af 
antallet og typen af indgange til museet i hele 
perioden 2014-2020 og i forhold til de overordnede 
målsætninger. 
 

• Det ene billetsalg på Bangsbo nedlægges, og der 
indføres anden form for adgangskontrol. Inden 
udgangen af 2015. 

 



Delstrategi 
Kommunikation og dialog 

• Der udarbejdes en grafisk identitet for Nordjyllands 
Kystmuseum. Inden udgangen af 2014 
 

• Der udarbejdes en kommunikationsplan for 
Nordjyllands Kystmuseum. Inden sommeren 2015. 
 

• Museet deltagelse i lokal og regional markedsføring 
koordineres med den lokale turistorganisation. 



Delstrategi 
Arkiver og vidensbank 

• Museet driver ét arkiv med flere læsesale. 
Implementeres inden udgangen af 2017 
 

• Arkivet skal udvikles til også at være vidensbank for 
materialer, der belyser nordjysk kystkultur. 



Delstrategi 
Samlinger/registrering 

• Museets indsamlingsinstruks udvikles til en egentlig 
skriftlig indsamlingspolitik inden udgangen af 2015 
 

• Der indberettes løbende til statens centrale registre. 
 

• Der foretages sonderinger omkring mulighederne for 
etablering af fællesmagasiner. Udfordringen søges løst 
inden 2020. 
 

• I forbindelse med eventuel overførsel af genstande til 
nye/andre magasiner vurderes behovet for udskillelse. 



Delstrategi 
Marinarkæologi og andre 

myndighedsopgaver 

• Etablering af MAJ (Marinarkæologi Jylland). 
Implementeres i 2015/2016 
 

• Der bidrages til kvalificering af de marine registre i 
samarbejde med andre aktører på området. 
 

• Samarbejdet med Frederikshavn Kommune på 
planlægningsområdet søges udvidet. 



Delstrategi 
Tilbud til skoler mv. 

• Ved udvikling af formidlingstiltag indtænkes 
tilpasning i forhold til målgruppen skoleungdom. 
 

• I forbindelse med den endelige implementering af 
skolereformen afsøges mulighederne for, bl.a. via 
samarbejde med andre aktører, at byde ind med 
museets brede vifte af tilbud. 



Delstrategi 
Samarbejdsrelationer 

• Nordjyllands Kystmuseum samarbejder tæt med 
museets venneforeninger med henblik på at sikre 
lokal forankring og synlighed. 

• Nordjyllands Kystmuseum samarbejder med alle 
relevante institutioner, organisationer og 
virksomheder med henblik på at opfylde museets 
målsætninger, udvikle og gennemføre nye projekter 
samt skabe værdier for lokalområdet. 
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Center for Kultur og Fritid
august 2013

dok. 45805-13v4

Skabelon for virksomhedsplan til institutioner på
kultur- og fritidsområdet i Frederikshavn Kommune

(godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget 21. august 2013)

Generel vejledning:

Virksomhedsplanen er et redskab for ledere og medarbejdere i den enkelte institution på Kultur- og
Fritidsområdet til at planlægge og dokumentere, hvilke handlinger virksomheden vil gennemføre i en
nærmere fastsat periode.

Den er også et redskab for de virksomhedsnære interessenter til at fastsætte og beskrive mål og
resultatkrav til virksomheden.

Virksomhedslederen er hovedkraften i udarbejdelse af virksomhedsplanen.

Skabelonen nedenfor er vejledende og kan suppleres med andre emner eller særlige vinkler, der prioriteres
lokalt. Afsnit 1-5 skal dog uanset hvordan virksomhedsplanen bygges op indgå i planen. Herudover er det et
krav at virksomhedsplanen er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside samt på www. frederikshavn.dk.

Planens opbygning:

Afsnit 1.: Her kan virksomheden eks. kort redegøre for hvem planen skrives til og hvem modtageren er
samt hvor planen kan rekvireres.

Afsnit 2.:I dette afsnit skal virksomheden notere rammerne for virksomhedens virke. Det være sig både
stamdata og beskrivelse af fysiske rammer samt informationer om virksomhedens opbygning og de
forudsætninger, der ligger til grund for virksomhedens arbejde.

Afsnit 3.: Her skal virksomheden give en status på det forgangne års aktiviteter samt angive, hvorledes
virksomheden har forholdt sig til egne og de politiske mål krav det forgangne år.

Afsnit 4.: I dette afsnit skal virksomheden redegøre for, hvordan den har forholdt sig til de politiske
prioriterede mål og krav opstillet af Kultur og Fritidsudvalget.

Afsnit 5.: I dette afsnit skal virksomheden lave en uddybende beskrivelse af virksomhedens konkrete
udviklings og forbedringstiltag. Heri skal fremgå hvilke indsatser/aktiviteter der skal igangsættes og
gennemføres for at nå resultatkravene og om der er forhold der kan forhindre iværksættelsen eller
fuldførelsen heraf.



Center for Kultur og Fritid
august 2013

dok. 45805-13v4

Indhold

1. Forord
Sæby Fritidscentrets (SFC) afdelinger arbejder tæt sammen om strategi og politik samt om
konkrete tiltag. Virksomhedsplanen skal derfor ses som et samlet hele bestående af delplaner,
dækkende de forskellige områder. Her udpeger hver afdeling årets fokusområder, som er de ting,
afdelingerne skal arbejde særligt på at forbedre i årets løb.
Virksomhedsplanen er et internt redskab for ledelse og personale i SFC styre og dokumentere,
hvilke handlinger virksomheden ønsker at gennemføre for at nå de opstillede mål. Ligeledes er det
en mulighed for borgere og politikere til at præge og få indblik i SFCs virke. Den er således et
redskab for alle de virksomhedsnære interessenter til sammen at fastsætte og beskrive mål og
forventninger fra særlige vinkler, der prioriteres for SFC.
Virksomhedsplanen er tilgængelig SFCs hjemmeside www.saebyfritidscenter.dk

2. Virksomhedens rammer
Den Selvejende Institution Sæby Fritidscenter & Hostel, Sæbygaardvej 32, 9300 Sæby. 
SE nr. 80399715

Formålet er opførelse og drift af bygninger i Sæby med vandrerhjem, idræts fritids og
forsamlingslokaler for byens og omegnens befolkning og foreninger, specielt idræts– og
ungdomsforeninger. Samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed af almennyttig
art.

Forudsætninger
Centeret er skabt gennem organisk vækst gennem mange år og centeret vil i fremtiden
kunne håndtere de udfordringer der måtte blive stillet.

Organisation
Centeret består af forretningsområderne ”Lokale og sportshaludlejning”, ”Hostel” og
”Cafeteria drift” der er organiseret med Centerleder, receptionsleder og cafeterialeder med
engageret personale. 

Fysiske rammer
Centeret består af bygninger der er opført over mere end 40 år. Der er tale om
knopskydning i takt med behov er opstået. Bygninger og lokaler fremstår godt brugte og
energimæssigt ikke tidsvarende.
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Centeret benyttes af ca. 100.000 brugere hvert år primært fra det nære foreningsmiljø –
men tiltrækker også grupperejsende fra ind og udland med afsmittende effekt på
nærområdets forretningsliv.

Økonomi
Øknomien er trængt – men ved stadige reduktioner og genbrugsplaner har det været
muligt at skabe mindre overskud gennem en årrække.

3.  Status på virksomhedens egne mål
Statusbeskrivelse
De fastsatte mål er generelt blevet nået. Ny centerleder er ansat og bestyrelse og
centerleder er gået i gang med at sætte nye mål for centeret.

Opfølgning på forrige virksomhedsplan
Har ikke tidligere være udfærdiget

Mål og resultatkrav
Bestyrelse og ledelse mødes i februar 2015 for at sætte retning og mål for SFC’s fremtidige
virke.

Opmærksomhedspunkter

4. Virksomhedsplanen og de politiske mål 2015
Opfølgning på forrige virksomhedsplan
Plan ikke eksisterende

Politiske prioriteringer fokusområder
I forbindelse med skolereform og skolerne i Sæby’s omfordeling af elever vil SFC bestræbe
sig på at at stille de nødvendige faciliteter til rådighed i det omfang det lader sig gøre med
de nuværende sportshaller samt vurdere den økonomiske formåen for opførelse af endnu
en idrætshal.

Opfølgning
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5. Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål 2015
Fokusområder
Automatiserede processer og effektivisering af den centrale administration.
Energirenoveringsprojekt

Udviklingsmål
Afdækning af muligheden for Ny idrætshal ”Hal-C”, der skal opfylde det øgede behov for
træningsfaciliteter i Sæby

Forbedringstiltag
Facade- og energirenovering – herunder vurdering af ombygning af facade med mulighed
for øget interaktion foreningerne imellem, samt et mere sammenhængende klubliv.

Virksomhedsplanen fremsendes til Center for Kultur og Fritid senest den 14. januar hvert kalenderår.



Bilag: 2.15. Virksomhedsprofil 2015 - Manegen Sæby

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 66509/15
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Forord 
Manegen, Sæby Kulturhus 

Musik- og kulturhuset, som det oprindelig blev kaldt, var anden etape af opførelsen af 
den såkaldte kulturpark på Rådhuspladsen i Sæby. Huset blev bygget som nabo til det 
nye bibliotek, og som funktion skulle det være både musikskole, fælleshus og kulturhus. 
  
I 2006 blev Sæby Svømmehal føjet til, så Rådhuspladsen nu huser et helt kulturtorv. 

Set udefra afgrænser en buet glasflade foyeren mod syd som et arkitektonisk brud i den 
ellers retvinklede geometri, og vindfanget er udformet som et glastårn, der er opbygget 
med en varieret sprosseopdeling som et symbol for musikkens bevægelighed. 
Set indefra ligger foyeren med sine 150m2 i direkte tilknytning til et mødelokale på 50 m2 
- kun adskilt af foldevæg i glas. Salen med plads til 300 tilskuere, tænkt som Sæby 
Kommunes koncert- og foredragssal, kan inddeles i 2 eller 3 mødelokaler vhja 
skillevægge. Overfor salen ligger et komplet køkken med fuld service til 200 personer. 
  
Huset blev taget i brug i oktober 2005.  

Siden 2009 er der sket en markant ændring i driften af Kulturhuset.  Med et ønske fra 
brugerene om at højne serviceniveauet, blev der i samarbejde med den daværende kultur 
ø gruppe og kommunen indegået en kontrakt hvor Sæby Svømmebad overtog den 
tekniske drift af Kulturhuset.  
Serviceaftalen er siden blevet udvidet med Biblioteket samt med en rengøringsaftale der 
omfatter Kulturhus, Musikskole og Bibliotek.  Aftalen varetages under hensynstagen til 
Svømmebadets “Green Key” og har til opgave at sikre en daglig grøn drift af Kulturhuset, 
Musikskole og biblioteket.  

Det er vores overbevisning at der altid vil eksistere et voksende behov for, at servicere 
borgeren i kommunen. Da svømmebadet har åbent året rundt, fra tidlig morgen til sen 
aften er det en nærliggende tanke at personale fra svømmebadet må kunne viderefører 
de posistive tanker fra Svømmebadet og sikre en god oplevelse for børn og unge.  

Fremtiden for kulturøen er ikke kun at kunne tiltrække borgere med traditionelle tilbud 
men skal i samarbejde med lokale foreninger, sikre rum til det lidt mere skæve 
arrangementer. 

Kulturhusets  vision vil derfor bedst kunne beskrives i sloganet “plads til alle”   
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Indledening 
Manegen, Sæby Kulturhus 

Formål med virksomhedsprofilen:  

At synliggøre hvilke aktiviteter der foregår i Sæby kulturhus, beskrive hvordan den 
daglige drift er sat sammen og hvilken berøring huset har på Sæby Kulturø.  

At synliggøre Kulturhusets funktioner og opgaver i henhold til borgere og kommunen 

At oplyse om mål og handleplaner for 2015 samt de visioner der ligger 2 - 5 år ude i 
fremtiden.  

At tydeliggøre at Kulturhusets  samarbejde med Sæby Svømmebad er en innovativ 
arbejdsplads, med fokus på brugeren, holdt sammen af et stærkt netværk af brugere, 
foreninger og samarbejdspartnere.  

At synliggøre at Kulturhuset repræsenterer et bredt kommunalt tilbud, der er tro mod 
lokalsamfundet.  

 

Virksomhedsplan. side �4



Center for Kultur og  Fritid 
Januar  2015

Målsætning.  

Gennem ret tanke, ret handling og ret adfærd vil vi vise  
omverdenen at bæredygtig drift på langt sigt bliver  
kundens naturlige valg, ud fra sloganet “plads til alle” 

Medarbejdere og ledelse  
Ret tanke, ret handling og ret adfærd er grundstenene i vores daglige drift og ledelse. 
Ansatte i Sæby Svømmebad er naturlige rollemodeller. Ved at vise at vi tror på at kunne 
gøre en forskel, vil denne indstilling blive vore kunders. 
En innovativ arbejdsplads med fokus på brugeren, holdt sammen af et stærkt netværk af 
brugere, foreninger og samarbejdspartnere. Et bredt kommunalt tilbud, der er tro mod 
lokalsamfundet, med berøring af alle livets aspekter. 

Miljø 
Et Kulturhus med omtanke for miljøet. 
Med energibesparende foranstaltninger og indførslen af konceptet “Green Key”  
ønsker vi at verden ser os som et fyrtårn for en bæredygtig fremtid. 

Økonomi 
Ved målrettet at arbejde mod at Kulturhusets økonomi holder sig inde for de af 
kommunen fremlagte budgetter.  
Gennem energiforbedring, optimering og proaktiv ledelse, sikre en forsat udvikling der vil 
være med til at opretholde det naturlige prisleje. 
Sikre flest brugere på de bedste tider i Kulturhuset . 

Opmærksomhedspunkt 
Vi skal være klar til at fylde Kulturhuset med spændende og nye aktiviteter.  
Vi skal være med til at sikre at der findes lige tilbud for børn og ældre ud fra den 
opfattelse at forskellige mennesker har forskellige oplevelser af hvad der er sjovt, 
spændende og motiverende for netop dem. 
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Virksomhedens 
rammer 

Manegen, Sæby Kulturhus 
Adresse og stamdata  

EAN:  5798003515168 
Navn :   MANEGEN, Sæby Kulturhus  
Adresse  Rådhuspladsen 2 , 9300 Sæby  
Kommune: Frederikshavn 
Drift:   Jeppe Møller Jacobsen 
  Sæby Svømmebad. 
Ansatte:  3 ansatte Svarende til 1,5 årsværk 

Kommunal kontakt: Center for Kultur og Fritid  
Del af Frederikshavns udbud af Kulturhuse og Musikskole tilbud. 

Formål  

Kultur, foreningsliv, koncerter og foredrag kan opleves mange steder i Frederikshavn 
Kommune. Kulturhusene, der har relation til kommunens kultursatsninger, ligger i Sæby, 
Skagen og Frederikshavn. Hvert hus har sit eget program og aktivitetsniveauet er højt. 

Det er Kulturhusets formål i det omfang, det overhovedet er muligt, at stille sine lokaler til 
rådighed for foreninger, interessegrupper og paraplyorganisationer med hjemsted i 
Frederikshavn Kommune, uanset sociale, politiske, religiøse, kulturelle eller 
idrætsmæssige tilhørsforhold.  

Det er ikke hensigten at stille lokaler til rådighed til private eller kommercielle formål. 

Åbningstider 

Kulturhuset, åbent 24 timer i døgnet 365 dage om året, vel at mærke så længe der er tale 
om et aftalt arrangement.   

Personlig booking og teknisk servicet er tilgængeligt hverdage mellem 7-15 

Digital online booking er under udvikling, og forventes implementeret i 2015 
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Organisation 

Den selvejende fond Sæby Svømmebad håndtere driften i det samlede 
bygningskompleks og biblioteket afvikler det kulturaktiviteter der er i Manegen, ud over 
den løbende foreningsaktivitet.  

KAFBU 

Frederikshavn Kommune vægter kultur- og fritidslivet for børn og unge højt. 
Det er kommunens opfattelse at det er vigtigt at børn og unge både møder professionel 
kunst og selv deltager i udviklingen af kulturelle og kunstneriske processer og 
produktioner. Dels for at understøtte børnenes kulturelle dannelse og dels for at udvikle 
de kreative og innovative kompetencer, som vil ruste dem til voksenlivet og fremtiden. En 
fremtid, hvor udviklingen kræver, at man kan forholde sig til abstrakte og kreative idéer, 
men også at man kan arbejde konkret og praktisk med et materiale, som i sidste ende skal 
virkeliggøre visionerne. 
  
For at understøtte arbejdet med børnekultur i kommunen, har vi etableret et tværgående 
børnekulturelt netværk som vi kalder KAFBU. 
  
KAFBU har til formål at støtte og igangsætte aktiviteter på børnekulturområdet i hele 
Frederikshavn Kommune. 

 
Musikskole 

Musikskolen har også til huse i 
Kulturhuset 
Musikskolens undervisning skaber 
mulighed for livslang deltagelse i 
musiklivet som udøver og lytter. 
Udgangspunktet ligger i den enkelte 
borgers forudsætninger og talent som 
en del af borgerens fritidsinteresse eller 
uddannelse. Gennem samskabelse 
fremmer Musikskolens aktiviteter 
fællesskab og engagement i det lokale 
og regionale musikmiljø, ligesom 
Musikskolen er en aktiv kulturformidler 
for både børn, unge og voksne. 
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Nøgletal  

Årlig udlejet timer:  
 2011 4.869,00 
 2012 4.829,58 
 2013 5.165,00 
 2014 5.287,55 

Økonomi  

Udgifts baseret Forbrug 
  
 2011 512.603 
 2012 584.888 
 2013 737-896 
 2014 618.665 

  
  

Virksomhedsplan. side �8

4800

4925

5050

5175

5300

2011 2012 2013 2014

0

200000

400000

600000

800000

2011 2011 2012 2013



Center for Kultur og  Fritid 
Januar  2015

Status på 
virksomhedens mål 

Manegen, Sæby Kulturhus 

Vision 

Det er Kulturhusets tanke at Kulturøen bør tage initiativer, være dynamo for ildsjælene og 
have en rolle som det samlende stede for kultur og fritid i kommunen 

Mere fokus på børn og unge, da de er en del af det kulturelle vækstlag. 

Tidssvarende fysiske rammer, der matcher de lokale behov.  

Frie midler / ressourcer til kulturaktiviteter er en nødvendighed, hvis man ønsker, at 
kulturhusene skal spille en mere udadvendt og samlende rolle.  

Mål og resultat krav  

Vi vil være det naturlige valg til sjove og spændende oplevelser for hele familien. 
Vi vil have omtanke for den enkelte bruger og der skal være plads til alle. 
Vi vil være den attraktive arbejdsplads, der tales om i hele kommunen 

Greenkey  

Green Key har været en vigtig samarbejdspartner i Sæby Svømmebad. 
Green Key er et internationalt anerkendt miljømærke. Det er udbredt i  bl.a. 
hotelbrancher, restauranter, campingpladser og selvfølgelig haller. Hallerne 
certificeres i samarbejde med HI og Horesta. 

Sæby Kulturhus har især brugt ordningen til at sætte fokus på energi-forbrug, indeklima, 
samt udfasning af skadelige tilsætningsstoffer i rengøringsmidler m.m.  

Virksomhedsplan. side �9



Center for Kultur og  Fritid 
Januar  2015

Virksomhedsplan og 
de politiske mål 

Manegen, Sæby Kulturhus 

Borgeren i centrum 

Tilgodese de organiserede og uorganiserede interessegrupper 

Målrettede og tværgående tilbud til forskellige aldersgrupper 

Mødested for arrangementer og aktiviteter 

Lokale og kommunale tilbud  

Brugerinddragelse 

Bred vifte af tilbud 

Fælles markeringer og selvstændige initiativer 

Risikovillighed og mangfoldighed 

Samarbejde på tværs  

Der ligger stadig et stort potentiale “gemt” i Kulturøen, hvis et samarbejde med 
forvaltningens afdeliger og institutioner løbende prioriteres og forbedres.  

Der kan via tværgående samarbejde udvikles nye og spændende serviceløsninger overfor 
kommune og kommunens borgerne. Desuden er det vores opfattelse at der stadig ligger 
mulige rationaliseringsgevinster i drift og ledelse af kulturøen.  
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Fremtidsplaner og 
udviklingsmål 2015 

Manegen, Sæby Kulturhus 
Indsats områder 2015-2016 

Organisationsplaner Status

Et større antal Kulturelle arrangementer, fokus 
på en større aldersspredning på arrangementer 
så borgere fra alle aldersgruppe kan finde 
aktiviteter og tilbud der frister,   

Virksomhedsplan et nyt tiltag som bør indgå i 
kulturøen kvartals møder. 

Samarbejde med et breder fora af foreninger 
og private for at sikre et stadig voksende 
kulturelt udbud.  

Virksomhedsplanen bør i fremtiden indgå som 
et gennemgående punkt på møderne 

En ny handlingsplan skal udarbejdes i 2015

Samarbejde på tværs Mål

Øget samarbejde mellem forvaltningen, 
afdelinger og instutioner.  

Målet for 2015 er at sætte Sæby Kulturhus på 
dagsordnen.  En øget markedsføring af 
aktiviteter på kulturøen 

2015 vil også indbyde til flere eksempler på 
samarbejde på tværs af foreninger og i den 
forbindelse flere aktiviteter i kulturhuset og 
flere indspark til kommunale opgaver som kan 
varetages på kulturøen. 
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Perspektivering   
Manegen, Sæby Kulturhus 

Kultur er noget, der foregår i og mellem mennesker hele tiden. Ideen med kulturhuset er 
at skabe et mødested, hvor kulturen her i kystbyområdet kan vokse, udfordres og 
udforskes i fællesskab. Manegen Sæby kulturø er et samlingssted, hvor vi kan tilbyde et 
varieret udbud af aktiviteter for og af lokalområdets borgere.  

Vores unge mennesker mangler et sted at gå hen efter skole, hvor der er spændende 
aktiviteter for dem. 

Kulturøen, skal med Manegen, Musikskolen, Biblioteket og Svømmebadet være et 
attraktivt mødested for ung, som for gammel, med høj oplevelsesværdi og interaktivitet 
mellem omegnens borgere og aktøren/kulturhuset. Målet må være at række ud og 
inddrage alle til at være med til at gøre livet berigende, oplysende og glædesfyldt 
gennem kulturel og debatskabende aktivitet for alle omegnens borgere. 

Sæby kulturø tilbyder  

- Lokaler til møder, musikøvelse, udstillinger, foredrag, festival, sang, teater, bridge, 
svømning, wellness og sport. 

- En cafe med mulighed for en kop kaffe og lette anretninger. 

- Netcafe for alle (børn, unge, voksne og ældre, hjælp til ældre) med trådløst internet, 

- Bibliotek, børneklub for de 0-3 – årige og områdets dagplejemødre. 

- Turistinformation 

En sund og aktiv befolkning må være målet for enhver kommune. Sunde og aktive 
borgere giver et dynamisk samfund og er et stort aktiv for Frederikshavn kommune.  

Besparelse på Kultur- og fritidsområdet kan på sigt forringe vilkårene for foreningerne. 

Det er vigtigt at der stilles gode og energirigtige faciliteter til rådighed for borgeren og 
foreningerne. 
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Vendsyssels kraftcenter for Store Oplevelser!

Koncentreret strategi og indsatsplan for Arena Nord
Perioden 2014-2016
Planerne indeholder en oversigt over de indsatsområder, der skal fokus på over den kommende treårige 
periode. Materialet er så vidt muligt opstillet som bulletpoints, så det skriftlige omfang begrænses. Fokus er 
på handling og ikke mange ord for de enkelte forretningsområder.

Der er for hvert forretningsområde udarbejdet et tilbageblik på den seneste strategiperiode: hvad er lyk-
kedes og hvad er ikke lykkedes? 

Den koncentrerede strategiplan danner rammen om de dynamiske indsatser, som løbende kan justeres 
i forhold til nye politiske krav, udfordringer og indkomne idéer fra omverdenen. Ønsket med dokumentet 
er at afstemme forventninger og handlemuligheder – og skabe et fælles styringsredskab, som alle kan 
anvende.

Der har i strategiarbejdet været fokus på at sætte de overordnede rammer – frem for at udvikle nye sær-
lige idéer og gå i dybden med disse. De konkrete indsatser kortlægges og besluttes efterhånden som mu-
ligheder opstår.

Vedrørende udformning af strategiplan:
Medarbejdere med udviklingsansvar har løftet arbejdet med udarbejdelse af strategien. Den strategiske 
retning for de kommende år er blevet præsenteret for og justeret ind i samarbejde med den øvrige medar-
bejdergruppe. På den måde skulle den samlede medarbejdergruppe alle være velinformerede og føle sig 
inddraget i planerne.
 
En mere visuel Power Point supplerer materialet og er præsenteret for alle medarbejdere.

Ledelsesgruppen ”står på mål” for indholdet. Det er samtidig disse personer, som løbende skal sikre, at det 
besluttede udføres.

Læsevejledning
Første afsnit: indeholder vision, de overordnede mål for perioden og beskriver de generelle konstaterede 
udfordringer og situationen i øvrigt. 

Andet afsnit: beskriver de overordnede målsætninger og indsatser for Arena Nord, som er gældende for 
hele organisationen og på tværs af aktiviteter/forretningsområder. I afsnittet er de nye tiltag beskrevet.

Tredje afsnit: behandler særskilt de underliggende strategier for henholdsvis Musik & Kultur, Sport, Erhverv 
og Event

Fjerde afsnit: bilag
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Vendsyssels kraftcenter for Store Oplevelser!

Den overordnede strategiplan
RESUME
Arena Nord har i den seneste strategiperiode langt hen ad vejen fundet sit fodfæste efter fusionen. Vi har 
lært at udnytte de tværgående kompetencer og muligheder og står nu med en unik position, hvor vi som 
de eneste i landet kan løfte såvel musik, sport, event og erhvervs-arrangementer med den samme gruppe 
af medarbejdere.

Aktivitetsniveauet er på et betydeligt højere niveau end før fusionen. Denne koncentration af mange og 
forskelligartede arrangementer – med tætpakkede kalendere i foråret og efteråret - var undervejs med 
til at tydeliggøre behovet for en ny form for intern koordinering. Organisatorisk har vi derfor gennemgået 
forandringer og etableret udviklings- og afviklingsgrupper, der løbende koordinerer på tværs af medarbej-
dergrupper, og som har resulteret i en langt smidigere afvikling og en større intern ro – også når store og 
tunge arrangementer skal løbe af stabelen.

Eksternt er synligheden i Vendsyssel blevet væsentlig større. TV-dækning ifb. med Nordic Fight Night og 
Ink har blandt andet være medvirkende til det. Vi oplever, at gæsterne er meget positive over at komme i 
vores huse og føler sig professionelt behandlet alle steder.

For den kommende strategiske periode har vi særligt fokus på at fortsætte den udvikling og blive i det spor, 
som vi nu har skabt. De strategiske initiativer kan derfor ses som direkte byggeklodser ovenpå det funda-
ment, som er blevet skabt gennem de forløbne to år.

Af samme grund har vi begrænset baggrundsinformationen for strategien, da den i det store og hele ville 
være en gentagelse af sidste periodes materiale. Udfordringer og krav fra omverdenen er således fortsat 
de samme.

Vores arbejdsområder kan overordnet opdeles i:

På Musik & Kultur har vi opnået gode resultater med en resultatfremgang på 10% flere gæster, hvilket var 
målet for perioden. Vi har sat os selv i scene med kendte stjerner i Frederikshavn og haft succes med de 
mindre bands, som vi har valgt i perioden. 
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Vendsyssels kraftcenter for Store Oplevelser!

I forhold til sport har den professionelle boksning som tidligere nævnt placeret os på landkortet, og der 
indløber stabile indtægter på udleje af haltid. Drømmen er at kunne have flere professionelle sportsarran-
gementer, hvilket dog kræver yderligere økonomiske indsprøjtninger udefra, og vi har derfor valgt at holde 
fast i et mål om ét årligt professionelt sportsarrangement.

Vi har accelereret på Event og mindre på Erhverv – endnu. Event-området har formået at implemen-
tere alle de beskrevne indsatser i den seneste periode og har udviklet sig til et interessant ben for Arena 
Nord, da vores kreative tilgang til at skabe anderledes arrangementer matcher Event-området ret godt. 
Events bevæger sig fra børne-klippe-kliste med Shane til hardcore piercinger på INK. Vi vurderer her, at 
nicheevents fortsat er vejen frem.

På Erhvervssiden er der tilsvarende afholdt nogle virkelig stærke arrangementer, og vi står med stærke 
referencecases  og et klar internt bagland – som i den kommende periode ønskes udnyttet gennem en 
anden form for strategisk salg, der kan være medvirkende til at øge erhvervs-indtjeningen. Det vil ske gen-
nem samarbejde med Turisthus Nord.

Generelt er målet fortsat at øge andelen af egenindtjening og dermed mindske sårbarheden. Skabe spæn-
dende arrangementer, som kan være med til at rette blikket mod vores del af landet, og ikke mindst skabe 
øget omsætning i lokalområdet.

Vores overordnede vision lyder fortsat:

Vendsyssels kraftcenter for Store Oplevelser!

TILBAGEBLIK:
Tilbageblik på den seneste strategiske periode (vigtigste uddrag):

Hvad er lykkedes?:
• At den interne arbejdsplan er implementeret og fungerer
• At der er etableret en personaleforening og første medarbejderarrangement er afholdt
• At der er lavet en første markedsanalyse
• At nyt fælles design/kommunikation er anvendt i al materiale fra august 2012, inkl. ny papirlinje > 

sammenhængen mellem husene er blevet tydeligere. Fælles hjemmeside klar til lancering.
• At sponsornetværket er udvidet med nye og flere medlemmer 
• At nyt Arena Nord kulturmagasin er udgivet
• At vi er synlige og tilgængelige på alle typer af medier
• At vores café fungerer godt, og vi får ros for vores servering

Hvad er ikke lykkedes?:
• At foreningerne endnu ikke er aktivt inddraget til billetsalg (inspiration OK Benzin), med arbejdskraft 

og til at udpege aktiviteter. Generelt aktivere de 5.000 der går gennem døren
• Mersalg via ansættelse af salgschef

4
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Vendsyssels kraftcenter for Store Oplevelser!

Ambitioner og indsatser for ARENA NORD 
– på tværs af forretningsområder*

*bemærk at de besluttede indsatser for de enkelte forretningsområder er beskrevet særskilt  af arrange-
mentscheferne i afsnit 3

Vi favner over både musik, sport, erhverv og event - og kan drage nytte af know how på tværs. Vi er de 
eneste i landet med et så højt aktivitetsniveau på alle fire forretningsområder med de samme medarbej-
dere – og den position skal vi og området drage nytte af.

Finansielle mål
Fastholde det nuværende niveau for gæster og omsætning

Organisatorisk forandring 
Der er gennem den seneste strategiske periode været særligt fokus på at skabe en stærk organisation, 
som kan fungere på tværs af huse og tidligere tilhørsforhold. Det er blandt andet sket gennem fælles defi-
nering af nødvendige forandringer, som der så blev taget aktion på via grupper og i ledelsen. Tilbagemel-
dingen er nu, at selvom flere servicefolk har fast base i ét af husene, så er deres opfattelse, at de er en del 
af en fælles flok. 

I perioden er udarbejdet organisationsoverblik, som har tydeliggjort, hvem der har ansvar for hvilke ty-
per af opgaver, og hvem man refererer til som sin nærmeste leder. Endvidere er der nu nedsat interne 
arbejdsgrupper, som sikrer, at der konstant er fokus på udvikling af den samlede forretning, de enkelte 
forretningsområder og for bedst mulige afvikling af arrangementer. (Se bilag X). Implementering af denne 
arbejdsmåde er vigtig for den kommende periode.

Vi leverer stort set alt selv i dag. Totalleverandørrollen giver ro og øger muligheden for mersalg.
Samlet har initiativerne givet en intern sikkerhed, som samtidig har medført at Per og andre har fået fri-
gjort tid til udvikling af forretningen, som betyder, at vi i den kommende periode bedre ”har luft til” at føre 
drømme om Arena Live ud i livet og sætte os endnu mere på landkortet.

Intern kommunikation og videndeling
I det daglige er Arena Nord meget italesat med mange medarbejdere og større aktiviteter, hvor de store 
penge tjenes. Det er derfor vigtigt med lidt ekstra intern fokus på Det Musiske Hus, så alle medarbejdere er 
informerede om de tiltag, som sker i de andre huse og udenfor husene. Også for at sikre engagement på 
tværs.

For at styrke informationsdelingen er det besluttet, at indføre et intranet som fælles informationskanal (E-
gruppe/It-værktøj fra Det Musiske Hus),  og at alle skal kunne informeres via mails.

Værdier
Vi arbejder i en ikke-kontrollerende kultur, hvor individuelt ansvar og imødekommenhed er et must. I fæl-
lesskab har alle medarbejdere udvalgt fire værdi-udsagn, de ser som de absolut vigtigste:

5
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Vendsyssels kraftcenter for Store Oplevelser!

Gør det sammen med smil! > Udvis arbejdsglæde, holdånd og tag ejerskab
Vær inspirerende > Nytænk forretningen, vær i front og tag ansvar for kulturel opdragelse
Kommuniker respektfuldt > Hav en åben kommunikation på tværs med stor forståelse
Skab økonomisk tryghed > Vi skal tænke i forretning alle sammen og have økonomisk forståelse

De fire værdier hænger sammen i en ubrudt kæde, forstået sådan:
”Når vi har et stabilt økonomisk grundlag, kan vi bedre nytænke og slappe af”.
Ligesom: ” Når vi tager opgaverne med et smil og har respekt for hinanden, så er vi med til at skabe det 
bedste grundlag for at tjene penge, få nye idéer og komme endnu mere i front”.

Salg
Vi ændrer vores tilgang til salg. I arbejdet med at øge afsætningen af erhvervsprodukter er vi ved at under-
søge muligheden for en alliance med Turisthus Nord som erstatning for salgschef (men ikke for sælgere). 
De tre fusionerede turistkontorer er en oplagt partner i en strategisk tænkende salgsorganisation, så vi får 
en samlet indsats med de rette kompetencer. 

I budget for 2014 er afsat løn til intern kanvas-sælger. Fokus ift. erhvervssalg er messer, møder, julefrokost 
mv. For sidstnævnte kan telemarketingmuligheden også undersøges.

Vores erfaring siger, at det er vigtigt med en intern udfarende salgsperson frem for en chef for området. 
Målet er at øge mersalg til nye og eksisterende kunder og opdyrke de nye muligheder, som viser sig med 
kvadratmeter-udvidelsen.

Norge & Sverige
For alle forretningsområder skal nabolandene indtænkes. Det er på agendaen for  arrangementudviklings-
grupperne at holde sig det for øje. Der er dog ingen forventning om, at markedet her på nogen måde kan 
”tage over” for regionale gæster – men alene supplere og vigtigt: være med til at skabe omsætning i lo-
kalområdet.

Der skal i den forbindelse tages kontakt til rejsearrangører om muligt samarbejde.
6
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Vendsyssels kraftcenter for Store Oplevelser!

Videreuddannelse
Flere mellemledere har ønske om og skal på lederkursus. Ligesom det med indførelse af intranet og krav 
om e-mail-brug er nødvendigt med konkrete it-kurser.

”Medhjælpere” erstatter ”frivillige”
Vi har valgt at adoptere begrebet ”medhjælpere” fra Skanderborg festivalen. Ordet afspejler mere den 
indsats, som vi har til de løst timesatsaflønnede. 

Generelt ønsker vi at optimere i forhold til vores medhjælpere. Medhjælpere kan være dyre i løn, hvis de 
ikke er aktive, og der har været konstateret en tendens til nogle passive ”hjælpere”, da de ikke forholder sig 
til, at vi betaler for deres indsats.

Vi vil derfor (udover den nuværende medhjælperskare) gerne have et særligt korps at trække på, som 
honoreres personligt, og som kan noget særligt. Løst ansatte med timesats, som skal rekrutteres som til 
baren i DMH. Der foretrækkes personer som også kan træde til i hverdage og varetage opgaver inden for 
catering, borddækning el. andet særligt.

Vi skal have udarbejdet en guideline til medhjælpere: i forhold til hvad Arena Nord forventer af dem, når de 
er her. Ligesom vi for hvert arrangement skal indføre forventningsafstemning på dagen.

Der er stadig ønske om at forstærke relationen til foreningslivet (både i forhold til arbejdskraft, deres med-
salg af billetter og til at udpege aktiviteter)

Ombygningen
Ved udvidelsen af vores fysiske rammer tilføres et ekstra gulvareal i størrelsesordenen 4000 kvm, som 
fremover skal indgå i driften. Byggeperioden anslås til at vare i 8 måneder og kan forventes at påvirke 
afviklingen en smule. Særligt i forhold til parkeringsforhold ved aktionærmøder eller lign. større arrange-
menter. Ligesom vi skal bruge tid til at definere krav og komme med specifikke ønsker til byggeriet, hvor der 
er taget højde for de forventelige krav i fremtiden. 

Jubilæumsfest
I 2015 har Arena Nord 10 års jubilæum. Det skal selvfølgelig fejres med et stort arrangement, som omver-
denen ligger mærke til.
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Vendsyssels kraftcenter for Store Oplevelser!

Musik & kultur / Arrangementschef: Kasper 
TILBAGEBLIK:
Tilbageblik på den seneste strategiske periode (vigtigste uddrag):

Hvad er lykkedes?:
• 10 % vækst i billetsalg fra 2012-2013

o hvor det regionale spillested trækker ca. 6.000 gæster om året, har de store koncerter i Arena 
Nord trukket en kæmpe vækst i besøgsantallet (i foråret 2014 er der således allerede solgt billet-
ter til 7-8.000 personer)

• Idéen med sampler-cd har fungeret godt og fortsætter
• Coin-offer-initiativet og guldkort er konverteret til Kultur+ abonnementet
• Kundeundersøgelsen blev gennemført i efteråret 2012
• Magasiner er udsendt bredt i lokalområde
• ”På gensyn” /sige farvel til kunderne efter arrangementerne er blevet gennemført og det overvejes 

at fortsætte i en anden form (eks. vha. uddannede værtinder eller skærm-hilsen)
• Mersalgs-aktiviteter med overnatningspakker med hoteller, Live Boxen, Deal
• Idéen med det ”Det flyvende spillested” er båret ud i livet med Påske shopping (Nordjyske Medier), 

sommerkoncerter indtil 2012 (herefter skåret væk), Tim Lothar i Skagen, Rock i Frederikshavn
o Der er dialog med Hjørring vedr. samarbejde om stand up 

• 3000 likes og meget aktive Facebook fans kommer med input 

Hvad er ikke lykkedes?
• Den koordinerede plakatindsats er ikke udrullet endnu…men er på vej
• Reklamer via brug i skærme i Sæby, Skagen og Hjørring er valgt fra
• Videreudvikling af Arena Nord applikation med mærkat
• Etablering af musisk fagpanel er valgt fra, da vi i stedet bruger de aktive Facebook fans 

AFSÆT:
Udgangspunktet på markedet:

• I forhold til konkurrencebilledet står vi måske overfor nogle særlige forandringer ved åbningen af 
Musikkens Hus i Aalborg. Præcis hvad det kommer til at betyde, kan vi ikke forudsige, men det kan 
måske påvirke kulturudbuddet i regionen. Den nyansatte produktionsleder for Musikkens Hus er 
hentet fra rock-scenen, hvilket måske kan indikere, at Musikkens Hus forventer et bredere reper-
toire. (eksempelvis spilles der meget forskelligt i Carl Nielsen Salon i Odense).

• Skråen udvider ved at øge mængden af udendørstiltag. De har stor succes med aktiviteter i Skovda-
len og Karolinelund. Indendørs afholdes deres arrangementer i Nordkraft.

• I forhold til Skagen Festival forlyder det, at der skal generes overskud i 2014, da festivalen ellers luk-
kes ned.

Forventninger, vilkår og behov (internt og eksternt):
• Der er ind imellem udfordringer med at få fat i de ”rigtige frivillige”. Nogle frivillige opleves som in-

aktive og passive, formentlig fordi de ikke lønnes direkte (vi aflønner til foreningerne) og derfor ikke 
føler samme ansvarlighed for at yde i et niveau, som står mål med timesatsen. (Til information har 
Skråen i stedet et korps, som de betaler). Vi skal derfor finde ud af, hvordan de frivilliges profil i frem-
tiden bedst kan se ud.

• Vi vil gerne have bedre fat i de 16-26-årige. 8
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Vendsyssels kraftcenter for Store Oplevelser!

Vi er unikke:
• Ved at have det bredeste kulturudbud i Vendsyssel.
• Vi leverer ”hele pakken” og er gode til at finde på nye behov, som vi kan opfylde og tage os betalt for 

hos gæsterne.
• Det er en fordel for os, i forhold til mindre spillesteder, at vi kan tjene penge i Arena Nord og anvende 

dem i Det Musiske Hus.

Tendenser og krav udefra, som er væsentlige for den kommende strategiske periode:
• Vi forventer et skarpere tilsyn med vores rolle som regionalt spillested efter ansættelse af ny tovhol-

der i Frederikshavn Kommune, hvilket vi hilser velkommen.
• Der er lokalt store forventninger til Arena Live (stadion drømmen)
• Kunderne har forventning om en bred adgang til billetkøb: deal, mobil, net, rabat
• Publikum er begyndt at flytte sig længere for særlige kultur-udbud: ”Boxen”, Operaen mv.
• ”Selfie”- bølgen med at individer ønsker at forevige og se sig selv, som en del af noget.
• Facebook-promovering af og fra artister, herunder brug af videohilsner.
• Publikum ankommer i kort tid før et show (måske fordi koncerter ikke længere opfattes som en luk-

susoplevelse). Det kræver god håndtering af personalet. 

Strategiske ambitioner og de væsentligste indsatser
Den nye vision for Musik & Kultur lyder:  

Vi vil være et kulturelt fyrtårn og en øjenåbner indenfor scenekunst,
der leverer oplevelser med kvalitet, vigtighed og bredde

Vi er blevet stærkere og langt mere synlige på markedet. Af samme grund får vi også tilbudt langt mere. Vi 
skal derfor nu til at øve os i at sige ”nej tak” og at bruge det rette venue til de tiltag, som vi vælger til. (Det er 
langt billigere at afholde i DMH end i Arena Nord). Fortsat have en økonomisk balance hvor de store kon-
certer giver overskud, som bruges til at udvikling af vækstlaget/unge. Det betyder, at vi både skal lægge 
stærke rammer om mainstream og populær artister (som Rasmus Seebach) – og artister med en særlig 
kunstnerisk kvalitet og vigtighed. Drømmen er samtidig mere internationalt i Arena Nord. 

Derudover er det vores mål at søsætte initiativer på tværs af forretningsområder og med alliancepartnere:
- Nordsø Oceanarium: Musik og Fisk
- Kulturalliancen Frk. – Hjørring: ønsker 4-6 steder med up coming bands
- Funding:
- Hørby Ungdomsskole: 
- Rock i Frederikshavn: 

Ønsket er en stor live koncert i 2015.

Planlægning af 10 års jubilæumsfest

Finansielle mål: 
>  Spillestedet/kulturformidlingen skal balancere indenfor rammen
>  Kulturforretningen udover rytmisk musik, herunder Arena shows, skal give overskud (store koncerter, 

stand up mv) (Det er ikke muligt at vækste ubegrænset: qua rammeaftale skal vi opfylde ønsket om 
snævre koncerter med 0-50 gæster for at sikre at der gøres nok for vækstlaget/de små bands).
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Markedsmæssige mål:
>  Fastholde vores position som Vendsyssels største og bedste spillested
>  Nå publikumsantallet, som er fastsat i rammeaftalen
>  Afholde stadionkoncert med et publikumsniveau på 15-25.000
>  Store Arena Nord shows: minimum 4 shows, heraf ét internationalt, med samlet 10.000 gæster
>  Fortsat anderledes markedsføring og øget profilering
>  Udvikle projekter/initiativer på tværs af forretningsområder og med alliancepartnere (Kulturallian-

cen m. Hørby Ungdomsskole, Rock i Frederikshavn og Kappelborg)
>  Ungeindsats ligger i Det Flyvende Spillested

Interne mål:
>  Fortsat forbedre/udvikle oplevelsesdesign på alle områder: lyd, lys, f&b komfort.
>  Udvikle krav og forventninger til medhjælpere
>  Afstemme forventninger med medhjælpere

- rekruttering
- ”kontrakt”
- Møde med foreningsledere om medhjælpere i AN/DMH
- Sikre at medhjælpere altid møder ind på fast mødested og har fast kontaktperson og modtager 

fælles briefing
> Fortsætte den gode udvikling i arrangementsgruppe-møderne
> Styrke bevidstheden og engagement for alle i de 3 huse (særligt vigtigt for DMH)

- Bedre intern kommunikation
- alle på e-mail, som skal tjekkes
- intranet / e-gruppe

Hvordan skal målene nås? Hvad skal være leveret i perioderne?
Indsatser i 2014:

• Videreudviklet på-gensyn-koncept
•  Have set på barkoncept i DMH i forhold til koncerter med 1000 gæster (2 årlige koncerter)
• Have gjort brug af det Flyvende spillested og gennemført 4-6 vækstkoncerter via Kulturalliance 

projekt
• Have anvendt Hørby Ungdomsskole som forsupport for nogle bands og have ladet dem snuse til 

teknisk afvikling
• Afholdt 2 sangskriveraftener med Kappelborg
• Eventuelt: ”Spil dansk dag” og en teknisk afviklingsdag for 10. Klasse
• Arena Live proces konkret projektering: have undersøgt / forberedt alt i forhold til at kunne placere 

et live-bud, herunder parkeringsforhold, lede trafik, shuttlebus-plan, mv.
• Planlagt jubilæumsfest

Indsatser i 2013:
• Kasper har flyttet kontorplads til Arena Nord
• Musikweekend afholdt med Hørby Ungdomsskole
• Ansøgning som Regionalt spillested indsendt (vedrører 3 arbejdspladser)

Indsatser indtil sommeren 2015:
• Stor live stadionkoncert afholdt

10
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Vendsyssels kraftcenter for Store Oplevelser!

Sport / Arrangementschef Dorthe 
TILBAGEBLIK:
Tilbageblik på den seneste strategiske periode (vigtigste uddrag):
Hvad er lykkedes?:

• Antal og omfanget af udlejninger har generet en sikker indtjening
• Der er et øget antal genganger-arrangementer med foreninger, som gerne står i spidsen som ar-

rangører (eksempler Skagen Marathon, POW/Palmestranden Open Water)
• Vi har tydeligt vist vores kompetencer til at løfte professionelle og PR-attraktive arrangementer og 

har afholdt Nordic Fight Night for 5. gang.
• Et nyt sportscenter er tænkt ind i den nye bygning
• I forbindelse med den nye skolereform og indførelsen af de nye aktivitetstimer har vi indgået et sam-

arbejde med Nordstjerneskolen og foreningerne om afholdelse af ”Idrættens dag”
• Vi har opdyrket mountainbike og opnået succes med det
• ”Sportsfestival” som særlig event er på vej (nyt projekt)

Hvad er ikke lykkedes?:
• Det er endnu ikke lykkedes at blive arrangør af anden professionel sportsgren, udover boksning, da 

det kræver megen kapital og en ekstra økonomisk indsprøjtning udefra.
• Af samme grund er Winners Cup (floorball) lagt i hvile.
• Det har ikke været muligt at finde et nyt Forza (tilskuerpladser var her ikke udfyldt) 
• Lokalt opleves stadig en udfordring med at aktivere foreningssiden, så de mere aktivt bidrager med 

idéer til arrangementer mv., og der skal findes en ny måde at knytte dette bånd på.

AFSÆT:
Udgangspunktet på markedet:

• Den svære balance mellem at skabe indtjening inden for sport (leje haltid ud til foreninger) og samti-
dig tiltrække og planlægge aktiviteter, som har en høj PR-værdi har ikke forandret sig – og kommer 
formentlig ikke til at gøre det. Til gengæld er der på nationalt plan noteret en øget succes med at 
tiltrække internationale sportsevents. Danmark har aldrig tidligere været en stor arrangør som nu 
inden for de olympiske idrætsgrene. En udvikling, som har kunne lade sig gøre, fordi nogle kommuner 
investerer betragtelige beløb i at få deres kommune på landkortet som sportsarrangør. Af eksempler 
kan nævnes: København, Esbjerg, Herning, Aalborg og Odense. Vi vælger dog at holde ambitionsni-
veauet på minimum ét professionelt sportsarrangement pr. år.

Vi er unikke:
• Rødspætte Cup
• Antal kvm. (hal-gulve) under samme tag

Tendenser og krav udefra som er væsentlige for den kommende strategiske periode:
• Inden for sport er der særligt fokus på og vækst inden for de individuelle sportsgrene, som løb, cyk-

ling, fitness mv.
• Kravet til sund mad i hallerne er vokset 
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Strategiske ambitioner og de væsentligste indsatser
Visionen for sport for den næste 3-årige periode lyder:  

Vi vil være kendt for et højt afviklings- og serviceniveau
& for professionelle projektledere

Den øgede kommende kapacitet øger muligheden for bredere sports-arrangementer.

Finansielle mål: 
>  Indtægter skal dække vores driftomkostninger
>  Café-salg ikke medregnet (bonus ved siden af)
>  Gentagne arrangementer skal være overskudsgivende

Markedsmæssige mål:
>  Fortsat tæt dialog med foreninger, klubber og skole, inkl. ”Foreningernes dag”
>  Fortsat minimum 1 årligt internationalt arrangement, eks. EM i cheerleading
>  4 årlige tilbagevendende arrangementer
>  Videreudvikle allerede eksisterende arrangementer
>  1 årligt bredde-stævne af dansk karakter (grundet øget kapacitet fra 2015)
>  Spotte trends og agere ud fra det observerede
>  Kunne tilbyde sund mad i caféen

Interne mål:
>  Udpege intern sport-udviklings-gruppe
>  Forslag: Dorthe, Søren B, Bjarne (fremtid: evt. salgsansvarlig)
>  Afholde 4-5 årlige møder i udvalget
>  Synliggørelse af økonomi / egne arr. 
>  Indhente eksterne ressourcer til udvikling

Arrangement-udviklings-grupperne skal sikre at bringe rette folk ind i forhold til emner. Eksempelvis for et 
arrangement som Ældre-idræt, skal interessenter inviteres med, når dette type arrangement er en del af 
mødets agenda.

Hvordan skal målene nås? Hvad skal være leveret i perioderne?
Indsatser i 2014:

• At dialogen med foreninger, skoler mv. er vedligeholdt
• At sport-udviklings-gruppen er etableret og drevet med succes
• At program for 2015 er lagt fast
• At vi har haft dialog med caféen vedr. sund mad og kan præsentere de første muligheder
• At vi har gennemført de planlagt arrangementer med succes

o Sportsfestival (feb.)
o DM cheerleading (marts)
o Rødspætte cup (april)
o DM spring-gym. (maj)
o Sinatra cup (august)
o Skagen Marathon (okt.)
o Frh. Mesterskab Høvdingebold Skoler) i foråret
o Ældre Idræt (kommunen) i efteråret 12
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Indsatser i 2015:
• At sportudviklingsgruppen har program for 2016 lagt fast
• 10 års jubilærum
• Indvielse af ny hal

 

13

S T R A T E G I P L A N  -  A R E N A  N O R D  -  P e r i o d e n  2 0 1 4 - 2 0 1 6



Vendsyssels kraftcenter for Store Oplevelser!

Erhverv / Per 
TILBAGEBLIK:
Tilbageblik på den seneste strategiske periode (vigtigste uddrag):
Hvad er lykkedes?:

• Vi har skabt et professionelt set-up med et velfungerende leveringssystem til småt og stort.
• Vi kan nu agere som totalleverandør med høj omstillingsparathed

Hvad er ikke lykkedes?
• Vi har ingen salgsorganisation og mangler markedskendskab. 
• I den seneste strategiske periode må vi konstatere at fokus let flyttede sig fra salg og over på delta-

gelse i andre opgaver for den salgsansvarlige. Salgsorganisationen skal derfor opbygges anderle-
des. 

• Mens vi afvikler skal vi også sælge. Det er derfor vigtigt at en salgsperson ikke hjælper med afvikling. 
Fokus er at sælge mere til det, som allerede har. (eksempelvis INK).

AFSÆT:
Udgangspunktet på markedet:

• Der ses en tendens til centrering af erhvervs-ordrer. Kunderne ønsker ikke at skifte leverandør hvert 
år. De knytter sig til nogle få præ-kvalificerede leverandører, som de så skiftevis benytter.

• Det betyder, at muligheden for antallet af genganger-arrangementer øges, hvilket er meget positivt. 
Her har det blandt andet vist sig ved generalforsamlinger afholdt år efter år.

• En udfordring er, at vi skal tage naturligt hensyn til sporten, når vi planlægger erhvervs-initiativer, 
mens konkurrenter som Herning eksempelvis altid selv bestemmer, hvad der skal ske i deres haller.

• Møder, firmafester mv. er i dag vigtigere for omsætningen end messer (Tal fra Herning: Før messer 
80-90% af omsætningen, hvor i dag 40%). Eftersom vi kan ses som et mini-Herning med kultur, 
konference og sport er tallet relevant for os.

Forventninger, vilkår og behov (internt og eksternt):
• Vi mærker på kravene udefra, at der er en forventning om øget aktivitet.
• Kommunen har oplevelser/oplevelsesindsutri som et af sine fire indsatsområder for at skabe om-

sætning og bosætning.
• Her er det en oplagt mulighed for os at kombinere erhvervsarrangementer med særlige Vendsyssel-

oplevelser i unikke oplevelsespakker, som skal visualiseres.
• Der er internt forventning om udarbejdelse af oplevelseskatalog og en øget indtjening
• Vi skal finde ud af, hvordan vi bedst sælger og skaber opmærksomhed omkring disse ydelser.
• Vi skal have bedre fat i og fokus på: 

o Noget som skaber overnatning, hele det maritime og sport meetings
o Typer af kunder: Personaleforeninger i større virksomheder, erhvervsklubber, fagforeninger, 
o Partnere: Væksthus Nordjylland, organisationer m. overnatning (sport), 
o Særlige lokale messemuligheder: Maritime gennem samarbejde med Marcod, Fr. Havn havn, 

Skagen Havn.
o Særlig mulighed i: Larvik/venskabsby, kommunale årsmøder, skoleledernes årsmøde (Nordstjer-

nen kåret som den mest innovative skole og årsmøde kunne kombineres med besøg på skolen).

14
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Vi er unikke:
• Størrelse, erfaring og evnen som total-leverandør
• Evnen til at tænke i lokale oplevelsespakker i de lokale miljøer 

Tendenser og krav udefra, som er væsentlige for den kommende strategiske periode:
• Sundhedsbølgen påvirker dette område, hvorfor det er oplagt at kombinere dagsmøder med sport/

helse. (eksempelvis 1 times motion).
• I det hele taget ser vi at det er en fordel at kunne krydre med noget utraditionelt (eks. bagedyst).

Strategiske ambitioner og de væsentligste indsatser
Erhvervs-visionen for den kommende strategiperiode er uændret og lyder:  

Vi vil skabe øget omsætning for erhvervslivet i Frederikshavn kommune

Erhverv er interessant, da man med disse arrangementer altid er sikker på en god bundlinje.
Endnu er det her forretningsområdet, hvor vi har mindst erfaring – men da det er området med mest sikker 
forretning i, og det rummer en god mulighed for at genere omsætning andre steder i lokalområdet, skal det 
have fokus. Perioden skal derfor også bruges til at skaffe mere indsigt.

Nervøsiteten over at kaste sig ind i Erhverv er væk. Leverancesystemet fungerer, og vi er leveringsdyg-
tige i alt fra mødeafholdelse til store generalforsamlinger. Til gengæld er vores udfordring, at vi står uden 
salgsorganisation. Det vil dog blive ændret med ansættelse af kanvassælger og samarbejde med Turist-
hus Nord.

Den dobbelte kapacitet med byggeriet betyder, at vi kan rekruttere mellem flere kunder. Møder på 150 
mand er en mulighed. I dag er der ulemper med vores mødelokaler med deltagerantal på 200 personer, 
da den lave loftshøjde betyder, at skærmene ikke kan ses af de bagerst placerede. I forbindelse med ny-
byggeri, skal det derfor undersøges om nyt mødelokale kan bygges her og de eksisterende mødelokaler i 
stedet kan bruges til administrationslokaler.

Hvor vi på musiksiden er meget synlige qua en massiv markedsføring, er vi endnu relativt usynlige på er-
hvervsdelen. De fleste ved ikke hvad vi kan afvikle/lave og er ikke informeret om vores gode køkken med 
Morten og Elsebeth.

Pt. er der ingen større erhvervsarrangementer planlagt i 2014 (udover de 3 bankarrangementer) – men 2 
arr. i 2015.

Vi overvejer at give vores sponsorer en gave, så de kan holde et gratis møde hos os og derved øge fokus 
på muligheden.

Finansielle mål: 
> En årlig intern opsætning på 2,5 mio. som frem mod 2017 skal øges til 3,5 mio. kr.

Markedsmæssige mål:
>  2 årlige konferencer/årsmøder med hver minimum 7-800 overnatninger over 2 døgn vil give bund i 

økonomien (bankmøder indgår ikke heri)
>  Efter nybyggeri øge fokus på salg af møder med plads til 200 personer 

15
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>  Øge markedsføringen og lokal synlighed, evt. være med i Nordjyske erhvervstillæg om tirsdagen
>  Bruge erhvervstilgangen til salg af andre events (eksempel: Cecilie Brækhus : DK-virksomheder an-

vende bokseevent til at invitere deres norske partnere til Frederikshavn til en særlig oplevelse)
>  Undersøge muligheden for en præsentationsfilm af Arena Nord og vores alliancepartnere/attrak-

tioner, som kan bruges i salgsøjemed (inspiration: Visit Aalborg)
>  Sikre en top-oplevelse i værtskab fra ankomst til farvel

Interne mål:
>  Kritisk: Etablere en velfungerende salgsorganisation med Turisthus Nord – udelukkende med fokus 

på salg af erhvervsturisme
>  Egen sælger til messer, produkter, sponsorpakker mv.
>  Etablere de mest velfungerende mødelokaler for afholdelse af møder på 150-200 personer
>  Få udarbejdet en markedsundersøgelse om konferencemarkedet i samarbejde med Universitetet 

via match making til at afdække spørgsmål som: ”Hvor afholder I i dag?” Villighed til at flytte arran-
gement?” ”Krav til andre oplevelser?” osv.

>  Gerne få tilknyttet en dekoratør i netværket ift. rumdesign

Hvordan skal målene nås? Hvad skal være leveret i perioderne?
Indsatser i 2014:

• At have set på krav til byggeriet
• At have hentet viden om gode mødefaciliteter andre steder
• At bruge vores arrangementer til mersalg overfor erhverv
• At styrke værtskab med ansvarlige som tager imod
• At have hente referenceudtalelser
• At have udarbejdet beskrivelser af fordele 
• At få tilknyttet en dekoratør i netværket til godt rumdesign
• At få taget kontakt til nye potentielle større kunder 
• At få udarbejdet markedsanalyse

Indsatser i 2015:
• At salget overfor lokale aktører er intensiveret med henblik på salg af receptioner og firmafester 

(efter kapacitetsudvidelse)
• At få færdigindrettet de nye mødelokaler
• At få udarbejdet materiale med pauseaktiviteter til at skabe spændende møder
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Events / Arrangementschef Dorte
Event er kommet til at udgøre en større del af forretningen og alle de besluttede indsatser og mål for Event 
er i den seneste strategiske periode blevet opfyldt. 

TILBAGEBLIK:
Tilbageblik på den seneste strategiske periode (vigtigste uddrag):

Hvad er lykkedes?:
• Nordic Ink  er gennemført som tilbagevendende event
• Forårsmesse tilsvarende
• Nordic Brew Festival
• Lys i Mørket
• DM for Garder
• Shanes Juleverden

AFSÆT:
Udgangspunktet på markedet:

• Vi vurderer, at det er farligt at ligge sig i mainstream-strømmen. Hvert år kæmpes der i forhold til 
Forårsmessen. Det vurderes som mere og mere vigtigt med noget ”særligt indhold”, som kan trække 
gæster udefra og til området. (For forårsmessen kunne det eksempelvis være Mette Blomsterberg).

• Århus Art convention (ink) kan måske være en lille trussel i forhold vores Ink-festival. Vi vurderer dog 
umiddelbart det nye initiativ midt i landet, som en fordel, da ink-festivalerne reklamerer for hinanden 
og da et øget antal arrangementer bare sætter yderligere fokus på tatoveringer.

• Aalborg har messen ”Bolig & stil” med smagsprøver

Forventninger, vilkår og behov (internt og eksternt):
• Vigtigere og vigtigere med niche-events
• Involvering med gæsterne før, under og efter events, herunder involvering via Facebook
• Fokus på lokalt forankrede events.

o Vi har behov for at få bedre fat i de lokale ildsjæle. Også dem, der kan komme med idéer til nye 
events.

Vi er unikke:
• Vi kan – vi tør – vi vil.
• Vores største fordel er at vi på 5 minutter fra gå fra spæd idé til vi-er-i-gang! Vores kommandovej 

er uhyre kort og effektiv. På den måde har vi mulighed for at rykke på pludselig opståede muligheder 
eller tendenser.

• Full-service-eventfirma

Tendenser og krav udefra, som er væsentlige for den kommende strategiske periode:
• Oplevelsesøkonomien er væsentlig for det lokale erhvervsliv og det betyder øget fokus på de events, 

som vi føder og skaber lokal omsætning igennem.
• Det er vigtigt at formidle budskabet om, at det tager tid/flere år at skabe stærke tilbagevendende 

events (eksempelvis har julemarked på Knivholt eksisteret i 12-13 år)
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Strategiske ambitioner og de væsentligste indsatser
Visionen for Event for den kommende strategiske periode lyder:  

Vi vil positionere os som den største eventorganisation i Vendsyssel

Drømmen er at vi kan etablere et ”Arena Live” med stadion oplevelser og ud-af-huset, hvor vi kan invol-
vere erhvervslivet og gennem deres stillede underskudsgarantier sikre, at det kan lade sig gøre at booke 
større navne og udvikle specielle niche events. 

Lokale ildsjæle kunne kobles til Nordic Ink, sammen med eksempelvis feriebureauer, for at tiltrække besø-
gende fra Norge mv. I øvrigt er der etableret kontakt til eventarrangør i Norge for at skabe grundlag for et 
tættere samarbejde og øget opmærksomhed om vores tiltag.

Finansielle mål: 
>  Nye arrangementer, der afprøves, skal ikke nødvendigvis give overskud.
>  Genganger-arrangementer skal give profit

Markedsmæssige mål:
>  Er nyt selvproduceret arrangement hvert år
>  Plads og løbende videreudvikling af gengangere som INK og Forårsmesse
>   Ét årligt arrangement rettet mod erhvervslivet
>  Bedre til at skabe event i eventen, som skaber synergi
>  Vi skal være den eventarrangør, som de går til først i Vendsyssel

Interne mål:
>  Udpege intern event-udviklings-gruppe
>  Blanding af udviklere og afviklere
>  Forslag: projektledere, Per, Søren Q, Bjarne (fremtid: evt. salgsansvarlig)
>  Afholde 4-5 årlige møder i udvalget

Hvordan skal målene nås? Hvad skal være leveret i perioderne?
Indsatser i 2014: 

• At event-udviklings-gruppen er etableret og drevet med succes
• At program for 2015 er lagt fast
• At vi har gennemført de planlagt arrangementer med succes

o Forårsmesse (marts)
o INK (oktober)
o Nye:
o Sportsfestival (feb.)
o Brew (okt./nov.)

Indsatser i 2015:
• At eventudviklingsgruppen har program for 2016 lagt fast
• 10 års jubilæum
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Bilag
ORGANISATIONSBESKRIVELSE ARENA NORD
Opdateret jan. 2014

Roller & ansvarsområder:

 

Organisationen er flad med et mellemlederniveau og gælder for alle 3 huse under Arena 
Nord.

Organisationen er overordnet opdelt i to parallelle niveauer:
Det forretningsskabende (udviklende niveau) og det forretningsudførende (afviklende niveau).

Det forretningsskabende niveau har ansvar for at skabe forretning, tiltrække gæster og omsætning 
- og har ikke personaleansvar.

Det forretningsudførende niveau har ansvar for drift og afvikling af det planlagte 
- og flere har personaleansvar 
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FORRETNINGSSKABENDE NIVEAU
Der er 4 programansvarlige /projektledere. Deres overordnede ansvarsområder er inddelt i:
SPORT & EVENTS: som Dorthe er ansvarlig for.
ERHVERV & MUSIK/SHOWS: som Birgitte er ansvarlig for
I DMH/Egne arrangementer er opgaven todelt mellem Kasper som programlægger og ansvarlig for ud-
viklingen af regionalt spillested, mens Morten er den ansvarlige projektleder med det afgørende ord for 
afholdelse af arrangementerne. 

Salgsplanlægning og salg 
Salget er todelt. Der samarbejdes med Turisthus Nord vedr. salg af større arrangementer til erhvervslivet, 
mens kanvassalg varetages af kommende intern sælger. Salgsinitiativer og behov for materialer planlæg-
ges med projektledere pr. arrangement, hvor det aftales, hvem der gør hvad. 
Projektledere indgår således i ansvaret for salget for egne projekter, herunder brug af personlige relationer.
Intern sælger kan trække på direktør/Per og marketingschef/Søren Q til sparring om salg. 

Billetsalg
Søren Q bidrager til at understøtte billetsalget.
Selve billetsalget/ekspedition og mersalgsaktviteterne er Maj-Britt og Anette ansvarlig for.

FORRETNINGSUDFØRENDE NIVEAU 
Det forretningsudførende niveau er inddelt i 4 områder:
SERVICE & DRIFT v. Bjarne
BYGNINGER & VEDLIGEHOLD v. John
TEKNIK & IT v. Morten
CATERING v. Elsebeth

Hvert område fordeler og planlægger egne ressourcer, herunder at involvere hjælp udefra /eksempelvis 
medhjælpere (frivillige), når det er nødvendigt. Ansvaret for kontakt til medhjælpere er således placeret 
ved de områdeansvarlige.

For service gælder at de fleste medarbejdere som udgangspunkt har sin faste gang i et af husene, dog skal 
alle være fleksible i forhold til at kunne træde til og hjælpe i de andre huse ved spidsbelastninger.

Lederne af de 4 områder mødes 1 gang om ugen på afviklingsmøde. På mødet deltager også projektle-
derne. På møderne planlægges ressourceallokeringen i store termer. Hvis der er mange arrangementer i 
pipelinen behandles arrangementerne en efter en for ikke at miste overblikket. 

Det er de personaleansvarliges ansvar at videreformidle viden indsamlet på afviklingsmøder til sine med-
arbejdere.

LEDELSESGRUPPE
Der er nedsat en ledelsesgruppe. 
Ledelsesgruppen understøtter Pers ledelsesansvar.
Påkrævede ledelsesopgaver kan fordeles i denne gruppe i forhold til den bedst egnede til den enkelte 
opgave.
Deltagere i ledelsesgruppen er Søren B, Morten, Bjarne & Per
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FORRETNINGSUDVIKLINGSGRUPPE
Forretningsudviklingsgruppen består af Kasper, Søren Q. og Per.
Gruppen mødes formelt og ad hoc ca. en gang om måneden.
Ca. 2-3 projekter bearbejdes på idéstadiet pr. år. Møderne bruges til at kortlægge de mulige bolde i luften 
og skal udelukkende fungere som et udviklingsmøde, hvor man ikke bliver for praktisk tænkende i forhold 
til afvikling.

Møderne anvendes også til at drøfte eventuelle bud, som skal gives på artister. 
Det overordnede forretningsansvar er placeret her.

ARRANGEMENTSUDVIKLINGSGRUPPER
Der er nedsat arrangementsudviklingsgrupper, der varetager opgaven med at præcisere og videreudvikle 
indholdet til de besluttede arrangementer. Arrangementsgrupperne er nedsat for hver af forretningsom-
råderne og består af:

SPORT: Dorthe, Søren B., Bjarne
EVENT: Birgitte, Dorthe, Per, Søren Q. og Bjarne
MUSIK: Kasper, Morten, Søren Q
ERHVERV: Birgitte, Per, Bjarne

I fremtiden kan intern salgsperson også blive en del af grupperne.
Det er et krav at forretningsudviklingsgruppen er repræsenteret med ét medlem i hver af arrangements-
udviklingsgrupperne for at sikre overdragelse af viden.

Arrangementudviklingsgrupperne mødes 4-6 gange pr. år.

Grupperne har ansvar for at udvikle og kvalificere arrangementerne i dybden, planlægge og samarbejde 
med eksterne ressourcer, interessenter og inputsgivere. Fokus er i god tid at sikre næste års program og 
gøre de enkelte arrangementer så stærke som muligt.

AFVIKLINGSGRUPPE

Afviklingsgruppen afholder møde hver uge, hvor ugens udførende aktiviteter planlægges, her bliver opga-
vernes omfang og krav til udførsel gjort tydelige. 80-90% af alle arrangementer kører over afviklingsgrup-
pens bord og er med til at sikre ro om arrangementerne og et bedre produkt. 

Ved afholdelse af arrangementer har projektlederen det afgørende ord

I forbindelse med planlægning og afholdelse af arrangementer har projektlederen det afgørende ord, men 
i samarbejde med den tekniske afdeling i forhold til hvad der praktisk lader sig gøre. Det afgørende ord er 
forbundet med forretningsansvaret.

Deltagere i afviklingsgruppen er Bjarne, Morten, John, Elsebeth og projektledere.
Det er primært arrangementer i Arena  Nord som behandles på møderne, da afviklingen mere ”kører på 
rutinen” i Det Musiske Hus.

21

S T R A T E G I P L A N  -  A R E N A  N O R D  -  P e r i o d e n  2 0 1 4 - 2 0 1 6



Vendsyssels kraftcenter for Store Oplevelser!

Evaluering og opsamling af viden efter et afholdt arrangement sker også i denne gruppe. Det er afviklings-
gruppens ansvar at informere medarbejdere og medhjælpere om, at eventuelle input omkring et afholdt 
arrangement skal mailes, ringes ind eller blive videregivet over kaffebordet senest 1-2 dage efter arrange-
mentet. 
Ved eventuelle procedure-ændringer meldes de også ud her.

 

FLAD ORGANISATION BETYDER ”ÅBEN DØR” 
Der er åben dør til ledere og direktør.
På det forretningsskabende niveau rapporterer alle direkte til Per, mens man på det forretningsudførende 
niveau rapporterer til nærmeste leder, samtidig med at man altid er velkommen til at gå direkte til Arena 
Nords direktør.
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Bilag: 2.17. Virksomhedsplan 2015 - Østervrå Idræts- og kulturcenter

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
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Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
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Center for Kultur og Fritid 

august 2013 

dok. 45805-13v4 

Skabelon for virksomhedsplan til institutioner på 

kultur- og fritidsområdet i Frederikshavn Kommune 
(godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget 21. august 2013) 

Generel vejledning: 

Virksomhedsplanen er et redskab for ledere og medarbejdere i den enkelte institution på Kultur- og 

Fritidsområdet til at planlægge og dokumentere, hvilke handlinger virksomheden vil gennemføre i en 

nærmere fastsat periode. 

Den er også et redskab for de virksomhedsnære interessenter til at fastsætte og beskrive mål og 

resultatkrav til virksomheden. 

Virksomhedslederen er hovedkraften i udarbejdelse af virksomhedsplanen.  

Skabelonen nedenfor er vejledende og kan suppleres med andre emner eller særlige vinkler, der prioriteres 

lokalt. Afsnit 1-5 skal dog uanset hvordan virksomhedsplanen bygges op indgå i planen. Herudover er det et 

krav at virksomhedsplanen er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside samt på www. frederikshavn.dk. 

Planens opbygning: 

Afsnit 1.: Her kan virksomheden eks. kort redegøre for hvem planen skrives til og hvem modtageren er 

samt hvor planen kan rekvireres.  

Afsnit 2.:I dette afsnit skal virksomheden notere rammerne for virksomhedens virke. Det være sig både 

stamdata og beskrivelse af fysiske rammer samt informationer om virksomhedens opbygning og de 

forudsætninger, der ligger til grund for virksomhedens arbejde. 

Afsnit 3.: Her skal virksomheden give en status på det forgangne års aktiviteter samt angive, hvorledes 

virksomheden har forholdt sig til egne og de politiske mål krav det forgangne år. 

Afsnit 4.: I dette afsnit skal virksomheden redegøre for, hvordan den har forholdt sig til de politiske 

prioriterede mål og krav opstillet af Kultur og Fritidsudvalget. 

Afsnit 5.: I dette afsnit skal virksomheden lave en uddybende beskrivelse af virksomhedens konkrete 

udviklings og forbedringstiltag. Heri skal fremgå hvilke indsatser/aktiviteter der skal igangsættes og 

gennemføres for at nå resultatkravene og om der er forhold der kan forhindre iværksættelsen eller 

fuldførelsen heraf. 
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Indhold 

1. Forord 
Kulturhus Kappelborg blev etableret august 2011. Dette er den første virksomhedsplan og derfor er der 

visse punkter i virksomhedsplanen, hvor der refereres til tidligere udgaver af virksomplanen, der ikke er 

relevante. Ligeledes gøres der opmærksom på at Kappelborg i kraft af sin status som aktiv og 

udviklingsorienteret kulturinstitution fungerer som en dynamisk organisation, hvor der hele tiden opfanges 

nye ideer og viden. I den sammenhæng må virksomhedsplanen betragtes som et øjebliksbillede af 

organisationen, specielt de punkter der vedrører p. 4 og 5 i planen.  

Virksomhedsplanen er målrettet relevante politikere i Frederikshavn Kommunes byråd - herunder specielt 

fritids- og kulturudvalget. 

2. Virksomhedens rammer 
Adresse og stamdata: Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, 9990 Skagen, cvr nr.: 29189498 

 Formål:  

*at være Skagens kulturhus og kulturelle samlingssted 

*at fremme aktiviteter og oplevelser i og omkring huset på tværs af generationer, interesser og 

baggrund 

*at sikre så vel Skawboerne og borgerne i hele Frederikshavn Kommune - som byens mange gæster 

muligheden for særlige kulturelle og kunstneriske oplevelser 

 Forudsætninger: De fysiske rammer som er etableret på adressen Skolevej 5. En driftsbevilling fra 

Frederikshavn Kommune. Derudover er der væsentlige forudsætninger som sponsorstøtte, statslig 

og regional medfinansiering, entreindtægter, indsats fra frivillige i forbindelse med afvikling. 

Et øget aktivitetsniveau vil kræve yderligere driftstilskud og forbedrede fysiske/tekniske rammer. 

 Organisation:  

Kulturhus Kappelborg udgør en organisatorisk enhed med pt 4 medarbejdere: Kulturhusleder, en 

PR- og kommunikationsmedarbejder, en administrativ medarbejder og en scenetekniker. I alt 4,6 

årsværk. Der er tilknyttet personale med særlige kompetencer ansat på timebasis til kulturhuset.  

Dertil kommer både bibliotek og musikskole, som fungerer som selvstædige organisatoriske 

enheder i kulturhuset. Der afholdes månedlige koordineringsmøder på lederniveau med 

repræsentanter fra de 3 afdelinger. Kulturhuslederen er ansvarlig for koordineringsmøderne. 

Ejendomsdriften - herunder den daglige rengøring - varetages af Frederikshavn Kommunes 

Ejendomscenter.  
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Der afholdes fællesmøde en gang om måneden for alle medarbejdere, der har deres daglige gang 

på Kappelborg. Kulturhuslederen er ansvarlig for fællesmøderne.  

Kulturhuset rummer 20 foreninger. Kulturhuslederen er ansvarlig for at der bliver afholdt halv- 

årlige informations- og evalueringsmøder med repræsentanter for husets foreninger. 

Som en forening med særlig tilknytning er Foreningen Kulturhus Kappelborgs venner sat i verden 

for at bakke op om kulturhusets daglige virke og ve og vel. Foreningen består af ca. 50 medlemmer, 

som også er grundstammen i de frivillige, der bistår ved arrangementer ol. Kulturhuslederen 

deltager i bestyrelsens møder. 

 Fysiske rammer: Kulturhusets samlede bygningskompleks består af 4025 m2. Indenfor for disse 

kvadratmeter rummes store sal, biograf/lille sal, udstillingssal, bibliotek, musikskole, foyerområde, 

mødelokaler, kantine, kunstnergarderober, administrationslokaler og et aktivitetshus til 

foreningsbrug. Udearealerne med direkte tilknytning til Kappelborg består af et kulturtorv med 

parkourbane og faciliteter, der muliggør udendørskoncerter og lignende aktiviteter. Torvet binder 

kulturhuset sammen med den øvrige bymidte.  Dertil kommer en stor oplevelses- og legeplads og 

en skaterbane. 

 Nøgletal 2014 i runde tal:  

*Driftsbevilling før fradrag af rammebesparelsen for 2014 er mio. kr. 2.261  

*Samlede indtægter er mio. kr. 1.5. Samlede indtægter består af statslige/regionale tilskud, 

sponsorportefølje, entréindtægter og øvrige indtægter 

*Aktivitetsudgiften er mio. kr. 1.063. I dette beløb er ikke medregnet udgifter til PR og 

administration, lønudgifter til eget personale m.m. 

*Der afholdes mellem 50 og 60 egne arrangementer om året. Der regnes med ca. det samme antal 

arrangementer, hvor Kappelborg er medarrangør eller servicerer arrangementerne.  I disse nøgletal 

er antallet af biografforestillinger ikke medtaget. Ovenstående arrangementer er 

publikumsorienterede. Dertil kommer en lang række af foreningsaktiviteter, møder, 

biblioteksbesøg, etc. 

*Nøgletallene for bygningsdriften hører ind under ejendomscenteret og indgår ikke i 

virksomhedsplanen.  

 Økonomi:  

Et balanceret driftsresultat er målsætningen. I Kappelborgs første 3 år har driften balanceret med 

et lille plus de første 2 år og et lille minus i 2014. Det aktivitetsniveau, det er lykkedes at 

gennemføre i 2014, er efter ledelsens vurdering, det den eksisterende økonomiske ramme kan 

bære. Det skal fremhæves at des mere af kulturhusets samlede drift, der udgøres af eksterne 

midler herunder specielt entreindtægter og sponsorbidrag, des mere udsat og sårbar vil driften 

være. 
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3.  Status på virksomhedens egne mål 
 Statusbeskrivelse: 

Det er lykkedes Kulturhus Kappelborgs i løbet af de første 3 leveår, at blive et af Skagens kulturelle 

samlingssteder. Der er mange borgere og gæster, der dagligt bruger huset - som publikum og som 

deltager i aktiviteter på tværs af generationer og interesser. Det er indtrykket, at der generelt set er 

tilfredshed med kulturhusets virke. Hvis der findes væsentlig utilfredshed, lever den et meget stille 

liv. 

Siden 2012 - det første hele drift år - har der været balance i driften. Både i 2013 og 2014 har der 

været reduktion i driftsbevillingen på 8-10 %. Uden at skulle finde besparelser på aktivitetsniveauet 

og personalet er det lykkedes at kompensere for reduktionen med øgede egenindtægter fra 

sponsorer, billetindtægter m.m.  

Det er vigtigt at fremhæve siden starten for godt 3 år siden har Kappelborg – i udviklingen af nye 

ideer og arrangementstiltag - samarbejdet med en række foreninger, virksomheder og enkelt 

personer. Ligeledes har Kappelborg prøvet at understøtte initiativer fra foreninger, som har været 

afhængig af særlige vilkår for kunne realisere deres egne ideer. 

 Opfølgning på forrige virksomhedsplan 

 Mål og resultatkrav 

 Opmærksomhedspunkter 

4. Virksomhedsplanen og de politiske mål 2014 
 Opfølgning på forrige virksomhedsplan 

 Politiske prioriteringer fokusområder  

 Opfølgning  

5. Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål 2015 
 Fokusområder: 

Det er et ønske at styrke følgende aktiviteter og faciliteter: Workshops - gerne i kombination med 

en forestilling eller koncert - indenfor streetart, film- og game-nights, udvidelse og ombygning af 

skaterbanen, udvide antallet af teater-, danse- og musikarrangementer, der er målrettet 

aldersgruppen af unge mellem 14 og 24 år. På den måde er det samlet set et ønske at gøre en 

særlig indsats for at øge antallet af børn og unge, der bruger hele huset.  

Igennem et øget antal medlemmer af Kulturklub Kappelborg at styrke kulturhusets samarbejde 

med det lokale erhvervsliv.  
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Ved at gennemføre særlige tiltag og rabatordninger at styrke publikumsudviklingen indenfor teater, 

dans og nycirkus. I den sammenhæng er det også målet at øge antallet af publikum ved at målrette 

vores PR indsats overfor byens gæster og i et større geografisk område (hele regionen og 

hovedstadsområdet og f.eks. Norge og Sverige). 

Efter 3 år med konstant udvikling af helt ny organisation er det ledelsens mål i 2015 at konsolidere 

organisationen. Ledelsen vil have et særligt fokus på at professionaliserer medarbejderstaben, 

således at medarbejderne bliver fagligt og personligt rustet til at kunne løse nye og stadig mere 

komplicerede arbejdsopgaver i forbindelse med afviklingen af nye typer aktiviteter f.eks. kurser, 

kultursommerskole for unge og mini kulturkonferencer. 

Udvide og forbedre skaterbanen således at projektet står færdigt til sæsonen 2016. De nye anlæg 

giver mulighed for at afholde regionale og nationale skaterkonkurrencer m.m. 

Udvikle og gennemføre sommerskolen for unge talenter indenfor musik, dans teater og nycirkus. 

Sommerskolen er et internat forløb og afholdes i uge 31. Der er bevilget regionalt tilskud til 

projektet fra Kulturkanten til foreløbigt at gennemføre projektet i både 2015 og 16. Projektet 

udvikles og afholdes i samarbejde med Frederikshavn Kommunes Musikskole. 

 Udviklingsmål: Jf. ovenstående 

 Forbedringstiltag: 

*Ombygning af skaterbanen, *installation af nye automatiske stole/podiesystemer i biografsalen og 

i store sal, *lyddøre mellem foyerområdet og biografsalen og store sal,*i forbindelse med store sal 

at etablere bagscene og magasinmuligheder (erstatter eksisterende containerløsning), renovering 

af både uden- og indendørs skiltedesign - suppleret med digitale markedsføringsløsninger. 

 Iværksættelse og risikovurdering. 

Projekterne iværksættes primært ved fundraising hos fonde, sponsorer og statslige kulturmidler. 

Der kan blive tale om kommunal medfinansiering til enkelte projekter, hvis der kan findes politisk 

opbakning. Projekterne bliver iværksat, når og hvis finansieringen falder på plads.  

 

Virksomhedsplanen fremsendes til Center for Kultur og Fritid senest den 14. januar hvert kalenderår. 
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Afsnit 1 

Overordnede forhold 
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1.1 Indledning og nøgletal 

 

1.1.1 Formål med virksomhedsplanen. 

 

Velkommen til Frederikshavn Svømmehal, indviet 16. juni 1989. 

 

Denne virksomhedsplan, med oplysninger om Frederikshavn Svømmehal, er udarbejdet for at 

give et samlet overblik over de mange opgaver, der skal løses i Svømmehallen. Planen er 

udarbejdet som et redskab for ledere og medarbejdere, men henvender sig i øvrigt til alle der 

måtte have interesse i Frederikshavn svømmehal som kulturinstitution.  

 

1.1.2 Nøgletal – Budgetrammer. 

Nedenfor ses de sidste 4 års budgetrammer. 

2012: 2.831.601 kr. 

2013: 2.379.008 kr.   

2014: 2.212.255 kr.   

2015: 1.715.822 kr. 

 

1.1.3 Nøgletal – Personalenormeringer. 

2012: 1 halinspektør, 1 teknisk serviceleder, 8 tekniske servicemedarbejdere og 1 driftsassistent. 

2013: 1 halinspektør, 1 teknisk serviceleder, 8 tekniske servicemedarbejdere og 2 driftsassistent. 

2014: 1 halinspektør, 1 teknisk serviceleder, 6 tekniske servicemedarbejdere og 2 driftsassistenter 

2015: 1 halinspektør, 1 teknisk serviceleder, 6 tekniske servicemedarbejdere og 2 driftsassistenter 

 

1.1.4 Nøgletal – Besøgstal 

2012: 139.291gæster 

2013: 123.851 gæster(En måned lukket pga. ombygning i omklædningsrummene) 

2014: 133.874 gæster. 

 

1.1.5 Nøgletal – Åbningstider 

90 timer ugentligt(Heraf 10 timer klubsvømning) 
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1.2 Idegrundlag  

 

1.2.1  Frederikshavn Byråd  

Frederikshavn Byråd sætter kommunens borgere i centrum og søger - i samklang med 

borgernes ønsker og med effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer - at skabe de bedst 

mulige levevilkår og udfoldelsesmuligheder indenfor  

 social- og sundhedsområdet 

 det kulturelle område 

 fritidsområdet 

 uddannelserne  

 beskæftigelse og bolig 

 trafik, forsyning og miljø. 

 

Frederikshavn Byråd støtter denne udvikling ved at fremme optimisme, initiativ, nytænkning, 

utraditionelle forsøg og moderne service. 

 

For at leve op til dette idegrundlag er det nødvendigt, at kommunen giver borgerne en 

professionel, individuel og venlig service. 

 

Byrådet ønsker derfor til stadighed at udvikle de kommunale medarbejderes selvstændighed 

og kreativitet og sikre vilkårene for, at medarbejdere kan tage ansvar og træffe beslutninger. 

 

1.3 Vision for Frederikshavn Svømmehal 

 

Vision 

Med en moderne svømmehal, at dække borgernes behov for gode sunde aktivitetsmuligheder 

til glæde og gavn for folkesundheden. 

 

Overordnet målsætning 

At videreudvikle svømmehallen, således at denne til stadighed vil være på forkant 

medudviklingen indenfor området. At være i stand til at bibeholde det høje tekniske 

vandbehandlingsniveau gennem effektiv vedligeholdelse samt optimering i tråd med tidens 

udvikling. 
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Strategi 

For at leve op til visionen har svømmehallen følgende overordnet strategi: 

 

At svømmehallen lever op til kommunens kultur- og idrætspolitik. 

 
At skabe gode rammebetingelser for svømmestævner, konkurrencer samt kulturelle tiltag.  

 

At skabe trygge rammer hvor sikkerhed, hygiejne og personlig service har topprioritet. 
 

At udvikle svømmehallen løbende, såvel fysisk som driftsmæssigt. 
 

At være i stand til at omsætte gæsternes behov og idéer til virkelighed. 
 

At øge personalet personligt engagement gennem målrettet personalepleje. 

 
At skabe liv gennem kulturelle tiltag og traditioner. 

 
At skabe gode rammebetingelser for klubsvømning i folkeoplysningsregi. 

 

At øge kundegrundlaget gennem alternative aktivitetstilbud. 
 

At øge besøgstallet i tyndt besatte tidsrum. 
 

 

1.4 Personalets indbyrdes aftaler 

 

For at opfylde idégrundlag og mål, er der krav til personalet om  

 At engagere sig i arbejdspladsens liv og udvikling 

 At efterleve de spilleregler som aftales indbyrdes. 

 

Personalet er enigt om at indflydelse sker gennem et personligt engagement, som skabes ved, 

at hver enkelt medarbejder personligt bidrager.  

 

Personalet har følgende fælles spilleregler skulle sættes op. 

Resultatet af de indbyrdes aftaler er som følger: 

 

 Sig godmorgen og farvel med et smil hver dag. 

 Bevar den direkte kommunikation. 

 Alle arbejdsfunktioner er lige vigtige. 

 Accepter personlige forskelligheder – det gør virksomheden stærk 

 Bevar din positive indstilling – det styrker det sociale samspil 

 Fleksibilitet er ”nøgleordet” for et godt samarbejde. 

 Afsæt den nødvendige tid til indbyrdes kommunikation 

 Det er også DIT ansvar at arbejdspladsen er god. 
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Svømmehallen vedkender sig ligeledes Frederikshavn kommunes overordnede 

personalepolitik som grundlag for ovennævnte decentrale aftaler. 

 

1.5 Organisationsplan 

 

Frederikshavn Svømmehal er en institution under Frederikshavn Kommunes Kultur & 

Fritidsudvalg.  

 

1.5.1 Personalenormering 

 1 halinspektør 

 1 tekniske serviceledere 

 6 tekniske servicemedarbejdere, livreddere. 

 2 driftsassistent i fleks ordninger. 

 10 løse vikarer 

 

1.5.2 Mødeaktivitet 

Der er følgende mødeaktivitet i Frederikshavn Svømmehal. 

Personalemøder med MED-Status10 gange årligt. Arbejdsgruppemøder 2 gange årligt. 

En årlig studietur for alle ansatte. Flere mindre gruppemøder.  

                              

1.6 Politikker 

Som alle andre arbejdspladser i kommunen har Frederikshavn Svømmehal også nogle 

overordnede politikker, der skal efterleves. 

 

1.6.1 Personalepolitik. 

Svømmehallen vedkender sig Frederikshavn kommunens overordnede personalepolitik og 

arbejder aktivt for at udøve samt fremme det til enhver tid gældende politiske indhold. 

Endvidere arbejdes der på, løbende, at tilpasse vores særlige personalepolitik på 

enhedsniveau, gældende for svømmehallens medarbejdere.  

Ledelsen sørger for, i henhold til kommunens lokalaftale om medindflydelse og 

medbestemmelse, i samråd med det øvrige personale, at vælge overordnede politiske emner 

og fastlægge retningslinjer herfor.  
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1.6.2 Arbejdsmiljøpolitik. 

Målsætning og grundlag. 

Ledelsen ønsker i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten og medarbejderne at højne 

sikkerheden og trivslen på arbejdspladsen.  

Den til enhver tid siddende arbejdsmiljørepræsentant skal rustes til opgaven gennem kurser 

samt opbakning og støtte fra ledelsens side.  

Engagement på alle niveauer er en nødvendighed for at opnå bedste mulige resultat.  

 

1. De overordnede mål for arbejdsmiljøpolitikken i Frederikshavn Svømmehal. 

a. At arbejde aktivt for et godt arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk. 

b. At skabe og bevare tryghed og arbejdsglæde til fælles gavn for alle. 

c. At sikre et ligeværdigt arbejdsmiljø for alle. 

 

2. Handlingsplan for arbejdsmiljøpolitikken i Frederikshavn svømmehal. 

a) At lave en arbejdspladsvurdering efter gældende retningslinjer med stillingtagen til 

sygefraværet samt med fokus på det psykiske arbejdsmiljø i henhold til Frederikshavn 

kommunens gældende retningslinjer. 

b) At tilbyde kurser og mulighed for medbestemmelse for alle medarbejdere. 

c) At sikre ansvarlighed og engagement hos den enkelte medarbejder. 

d) Løbende at videreudvikle nye mål. 

 

Konkrete tiltag. 

a. At lave en arbejdspladsvurdering efter gældende retningslinjer med 

   stillingtagen til sygefraværet samt med fokus på det psykiske arbejdsmiljø i henhold til     

   Frederikshavn kommunes gældende retningslinjer. 

 

b. At tilbyde kurser og mulighed for medbestemmelse for alle                    

    medarbejdere. 

 

c. At sikre ansvarlighed og engagement hos den enkelte medarbejder. 

 

d. Løbende videreudvikler nye mål 

 

Ovenstående arbejdsmiljøpolitik gælder for perioden 1.4.2012 – 1.3.2015. 
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1.6.3  Miljøpolitik 

Frederikshavn Svømmehal vedkender sig og accepterer, at hensyntagen til miljøet er vigtigt. 

Vi vil medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et 

bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyreliv og 

planteliv. 

 

1.6.4  Miljømål 

 at driften foregår med valg af så miljørigtige stoffer som muligt 

 at driften foregår med et minimum af ressourcer 

 at badevandet og luften er ufarlig for medarbejdere og gæster 

 at forbrugte ressourcer så vidt muligt genanvendes eller bortledes uden miljømæssig   

     risiko. 

 

1.6.5 Miljøhandlingsplan 

 Årlig registrering af alt forbrug, for derved at synliggøre og undgå miljøskadeligt  

 merforbrug. 

 Årlig gennemgang og sammenligning med tidligere års forbrug. 

 

1.6.6 Rusmiddelpolitik 

Frederikshavn svømmehal vedkender sig Frederikshavn kommunes overordnede 

rusmiddelpolitik og har udarbejdet egne konkrete retningslinjer på baggrund af denne. 
 

Formålet med politikken er: 

 

 At sikre personalets tryghed og trivsel.  

 At forebygge at medarbejderne udvikler et alkohol- og/eller rusmiddel problem  

 Aktivt, og så tidligt som muligt at hjælpe enhver medarbejder, der har et begyndende eller 

eksisterende misbrugsproblem både af hensyn til sikkerheden og for at undgå 

menneskelige omkostninger. 

   

Lokale retningslinjer for indtagelse af alkohol og andre rusmidler: 

 

 Det er ikke tilladt at indtage alkohol og andre rusmidler i arbejdstiden. Alle medarbejdere 

er forpligtet til at møde upåvirket op ved arbejdets påbegyndelse ligesom det ikke er tilladt 

at lugte af alkohol. 

 Hvis der er mistanke om brud på rusmiddelpolitikken kontaktes lederen, tillids- og/eller 

arbejdsmiljørepræsentanten i prioriteret rækkefølge, som herefter er forpligtet til at 

handle. 



Side   10 

1.6.7 Rygepolitik  

Overordnede rygeregler for Frederikshavn Kommune skal følges op af regler på den enkelte 

arbejdsplads. Rygereglerne aftales i Medudvalget og er som følger: 

 Frederikshavn svømmehal har totalt rygeforbud på arbejdspladsen såvel inde som ud.  

 Overtrædelser af rygepolitikken vil blive drøftet i af ledelsen. 

 Ved gentagne overtrædelser indkaldes rygeren til en samtale med ledelsen som vurderer 

hvorvidt der skal gives en skriftlig påtale. 

 

1.6.8 Overvågningspolitik  

I forbindelse med opsætningen af overvågningskameraer i svømmehallen har MED-udvalget 

vedtaget følgende politik: 

 Båndede optagelser: I daglig brug, er det kun Anette og John der kan gå ind og se 

båndede optagelser. 

 Straffesager: I tilfælde af eks. Vold eller pædofili, vil relevante oplysninger blive 

videregivet til politiet. Svømmehallens gæster har ikke mulighed for at forlange 

anvendelse af systemet. 

 Ved ulykker: Al ekstern brug, skal godkendes af ledelsen. Under hensyntagende til den 

forulykkede og evt. pårørende, er det kun John og Anette, samt de implicerede i ulykken 

der har lov til at se den båndede sekvens. Til evalueringsbrug og læring anbefales det at 

optagelserne frigives til resten af personalet. 

 Personalesager: I tilfælde af grov forsømmelse af livredderfunktionen, vil den/de berørte 

medarbejdere blive kaldt til samtale, evt. med deres TR, hvis de ønsker det. Ved samtalen 

gennemgås det båndede materiale. Mindre forsømmelser kan også blive påtalt, hvis de 

tilfældigt bliver opdaget.af grov forsømmelse kan nævnes: at forlade hallen, langvarige 

samtaler med kollegaer eller gæster, unødig langt ophold i livredderrummet. 

 

1.6.9 Konfliktforebyggende Politik 

Den konfliktforebyggende politik i Frederikshavn svømmehal har til formål at: 

 At forebygge, at konflikter der ender i trusler og vold, opstår. 

 At sætte medarbejdere og ledere i stand til at håndtere vold og trusler på den mest 

hensigtsmæssige måde og begrænse skadens omfang. 

En person udøver trussel eller vold nå: 

 En medarbejder lider fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, kvælningsforsøg, 

knivstik og lignede. 

 En medarbejder føler sig truet fysisk eller psykisk eller får psykiske reaktioner på grund af 

trusler eller vold, som overskrider medarbejderens grænser. 
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Når skaden er sket: 

 

Medarbejderen som bliver udsat for fysisk eller psykisk overgreb skal sikres krisehjælp.  

 Kontakt John eller Anette som herefter vil træffe de fornødne foranstaltninger.  

Bed eventuelt en kollega hjælpe dig.  

 Halinspektør John Philipsen                            29 48 63 25 eller 98 47 90 23. 

Teknisk serviceleder Anette Søndergaard       29 48 63 26 eller 98 48 41 50. 

 Arbejdsmiljøgruppen vil efterfølgende, og i samarbejde med medarbejderen, finde ud af 

om episoden skal politianmeldes, og om episoden skal arbejdsskadeanmeldes.  

 Svømmehallen yder, om nødvendigt, krisehjælp i form af psykologbistand. 

 

Den konfliktforebyggende politik indeholder desuden vejledning i korrekt kundebetjening 

samt konflikthåndtering.  

 

1.6.10 Gravide politik. 

Svømmehallen har følgende overordnede politik for gravide. 

 Der må ikke arbejdes med klorholdige produkter samt X-mærkede rengøringsmidler. 

 Der tages hensyn til den gravide i de daglige arbejdsrutiner, således at den gravide 

undgår tunge løft samt uhensigtsmæssige bevægelser og situationer.  

 Den gravide opfordres til at tage kontakt til SI-gruppen med jævne mellemrum for 

yderligere vejledning. 

 

1.6.11 Pressen 

 Kun halinspektøren eller dennes stedfortræder må udtale sig til medierne eller andre om 

ulykker i Frederikshavn Svømmehal.  

 

1.7 Adgangsforhold, billettyper og åbningstider m.m. 

 

1.7.1 Billetsystemet. 

Svømmehallen har et elektronisk billetsalgssystem. 

Inden kl. 9.00 kan vore gæster købe billetter og kort ved at benytte automaten i  

foyeren. Derefter er det desuden muligt, at købe billetter i Cafe Hyggestunden. Køb af årskort 

sker ved henvendelse til personalet i svømmehallen. 
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1.7.2 Billettyper.  

Til svømmehal kan købes enkeltbilletter, 10 turs kort, 25 turs kort, samt årskort. 

Til wellnessmassage og hamammassage kan købes, enkeltbilletter. 

Til vandaerobic og babysvømning kan der købes aktivitetsbilletter.  

Til saunagus kan der købes gus-billetter. 

 

1.7.3 Åbningstider. 

Svømmehallen har offentlig åbent som følger:  

Mandage, onsdage og fredage fra kl. 06:00 til 21:00 

Tirsdage og torsdage fra kl. 06:00 til 16:00, dog med adgang til motionsrum og 

wellnessfaciliteter frem til kl. 21:00 

Lørdage er der åbent fra kl. 08:00 til 16:00, søndag fra kl. 09:00 til 16:00 

Juni, juli samt august er der åbent alle hverdage fra 06.00 - 19.00, lørdag og søndag uændret. 

I skolernes vinterferie og efterårsferie udvides åbningstiden tirsdage og torsdag til  

06.00 – 19.00. 

 

1.7.4 Åbent fra kl. 09.00  til kl. 16.00 

Helligdage samt dagene 27. – 30. december. 

 

1.7.5 Lukket 

24. 25.26. 31. december samt 1. januar 

 

1.7.6   Om lukketider for billetsalg m.m.  

Bassiner, sauna, dampbad og motionsrum skal forlades 20 minutter før de anførte lukketider.  

Cafeteriet lukker for salg på de anførte lukketider.   

Ret til ændringer i åbningstiderne forbeholdes. 
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1.8 Aktivitetsområder 

 

1.8.1 Frederikshavn Svømmehal 

Frederikshavn Svømmehal er placeret på et 10.000 m
2
 stort areal, hvoraf de 3.000 m

2 
er 

bebygget. Svømmehallen har en vifte af tilbud, som relaterer til svømning.  

De samlede tilbud er:  

1. Et udendørs område med en dejlig sø, samt terrasse.   

2. Et indendørs område med mulighed for at svømning og leg. 

3. Babyhjørne med pusleplads og badekar.  

4. En stor fælles vildmarkssauna og koldvandskar 

5. Et stort fælles dampbad 

6. Styrketræningsrum og fittnessrum på 1.sal. 

7. Et massagerum på første sal. 

  

1.8.2   Indendørs bassiner og sauna- og dampbad. 

Svømmehallen har 4 bassiner, 3 saunaer og et dampbad. Fra hallen er der adgang til 

henholdsvis vildmarkssauna med tilhørende koldvandskar og til det vulkanske dampbad.  

I herrernes og damernes bruseafdeling er der endvidere separat sauna med tilhørende 

koldtvandsbrusere.  

 

1.8.3 Massagestole 

Frederikshavn Svømmehal har 2 luksus massagestole placeret i Cafehyggestunden.  

 

1.8.4 Motionsrum og fittnessrum 

I stueetagen er der adgang til et styrketræningsrum med blandt andet håndvægte, træktårn og 

andet styrketræningsudstyr. På første sal ligger fittnessrummet med et varieret udvalg af 

maskiner og udstyr til motionstræning 

 

1.8.5 Vandmassage 

Vandmassage også kaldet Hydro-jet er placeret i en separat kabine i Svømmehallen. Der er 

åbent i Svømmehallens åbningstid.  
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1.9 Arbejdsgrupper 

 

1.9.1 Arbejdsmiljøgruppen. 

Arbejdsmiljøgruppen består af Arbejdsmiljørepræsentant Habib Khouri og Halinspektør John 

Philipsen.  

Arbejdsopgaven er kort og præcist at sørge for at virksomheden overholder arbejdsmiljøloven 

og følger de, til enhver tid gældende, retningslinjer på området.  

Herudover arbejder gruppen for at efterleve svømmehallens overordnede arbejdsmiljøpolitik 

under henvisning til punkt 1.6.2. 

 

1.9.2 Medarbejdergrupper. 

Den samlede personalegruppe deltager årligt i en studietur som har til formål at sætte fokus 

på fremtidige udfordringer såvel eksternt som internt. Emnerne på disse studieture diskuteres 

og bestemmes i fællesskab på personalemøderne op til turen. Svømmehallens ansatte arbejder 

derefter løbende i mindre grupper af forskellig størrelse for at bidrage til arbejdspladsens 

udvikling. Formålet er at engagerer alle ansatte i svømmehallens liv samt at skabe ejerskab af 

de indbyrdes aftaler som indgås.  

 

1.10 Ansvarsområder 

 

1.10.1 Introduktion af nyansatte badeassistenter 

Ansvarlig for introduktionen er tekniske serviceledere Anette Søndergård samt  

Katja Brændstrup. 

Arbejdsmiljørepræsentant Habib Khouri foretager i øvrigt en sikkerhedsintroduktion med nye 

medarbejdere. 

 

Arbejdsområdet omfatter: 

Introduktion i svømmehallens sikkerhedspolitik. 

At gøre den nyansatte fortrolig med Svømmehallens arbejdsgange.  

At foretage en gennemgang af redningsudstyr, evakueringsplaner og alarmeringsplan for 

anlægget, således at alle livreddere til en hver tid kan yde en kvalificeret førstehjælpsindsats. 

At udlevere og i overskrifter gennemgå Svømmehallens personalehåndbog, således at den 

ansatte bliver så bekendt med materialet, at vedkommende selv kan sætte sig dybere ind i det. 

At informere nyansatte servicemedarbejdere om, at regler, idégrundlag, mål og visioner m.v. 

for Frederikshavn Svømmehal som står i medarbejderhåndbogen. 
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At foretage en gennemgang af funktioner, der udføres i forbindelse med jobbet som teknisk 

servicemedarbejder. 

 

1.10.2 Førstehjælp og livredderuddannelse. 

Ansvarlig er halinspektør John Philipsen, teknisk serviceleder Anette Søndergaard samt 

Arbejdsmiljørepræsentant Habib Khouri. 

 

Arbejdsområdet omfatter: 

Behandling af problemstillinger omkring gæsternes sikkerhed - herunder:  

En gang om måneden at efterse Svømmehallens genoplivningsudstyr, bårer, samt sikre at der 

er nok forbindingsmaterialer.  

En gang ugentligt at kontrollerer nødkald. 

Tilrettelæggelse af kurser i genoplivning og de obligatoriske prøver i livredning for alle 

ansatte. 

Udarbejdelse af forslag om uddannelse af servicemedarbejdere i førstehjælp og kvalificeret 

livredning, så gæsterne sikres bedst muligt. 

At holde sig á jour med udvikling omkring førstehjælp og livredderprøver. 

 

1.10.3 Vagtplanens tilrettelæggelse 

Ansvarlig er Halinspektør John Philipsen og Teknisk serviceleder Anette Søndergaard. 

 

Arbejdsområdet omfatter: 

Udarbejdelse af vagtplaner for alle servicemedarbejdere, således at Svømmehallen er 

bemandet efter gældende fastlagte regler. 

At alle arbejder inden for Arbejdsmiljølovens rammer og den gældende overenskomst 

mellem KL og FOA. 

At sikre sig, at normeringen for servicemedarbejdere overholdes. 

At sikre sig, at alle nyansatte servicemedarbejdere har en gyldig erhvervslivredderprøve og 

har gennemgået introduktionsproceduren. 

 

1.10.4 Rengøring og hygiejne 

Ansvarlig er Serviceleder Anette Søndergaard og arbejdsmiljørepræsentant Habib Khouri. 

 

Arbejdsområdet omfatter: 

At rengøringsniveauet overholder kravene i Vejledning fra Miljøstyrelsen om tilsyn med 

svømmebadsanlæg af år 2011 omhandlende - kontrol med svømmebade.  



Side   16 

At problemstillinger vedrørende den daglige hygiejne, sundhedsfarer, rengøring og 

rengøringsmetoder bliver behandlet og overholdt.  

 

Løbende at holde sig á jour med nyt inden for området og orientere om relevante 

efteruddannelsesmuligheder for de medarbejdere, der er beskæftiget med rengøring. 

Mindst en gang årligt, at evaluerer samt optimere rengøringsplanen i takt med udviklingen på 

rengøringsområdet. 

 

1.10.5 Bygninger og teknik 

Ansvarlig for bygningen og de tekniske installationer er driftsassistenter Børge Månsson og 

Jesper Jensen 

 

Arbejdsområdet omfatter: 

At bygningerne er i god brugbar stand. 

At det tekniske anlæg til enhver tid er funktionsdygtigt, således at vand- og luftkvalitet er i 

orden. Herunder at håndværkere udefra tilkaldes, og at de arbejder inden for Arbejdsmiljø- 

loven. 

At folk i arbejdsprøvning bliver bekendt med - og indenfor Arbejdsmiljøloven udfører - 

områdets arbejdsopgaver. 

At affald fra Frederikshavn Svømmehal håndteres efter Frederikshavn Kommunes regler for 

håndtering af affald. 

At holde sig á jour med udviklingen og komme med forslag til ændringer for det tekniske og 

bygningsmæssige område. 

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.4 ”Teknikeren.” og dennes funktionsbeskrivelse. 

 

1.10.6 Styrketræningsrum og fittnessrum. 

Ansvarlig for afdelingen er driftsassistent Børge Månsson og teknisk servicemedarbejder 

Lasse Pedersen.  

 

Arbejdsområdet omfatter:  

De ansvarlige sørger for, at defekt udstyr bliver repareret. Ansvarlig 

At holde sig á jour med udviklingen og komme med forslag til ændringer. 
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1.11 Bemandingsplan. 

1.11.1   Servicepersonale i åbningstiden 

Livredderne - også kaldet tekniske servicemedarbejdere - skal, - i tilfælde af en ulykke, - give 

kvalificeret førstehjælp samt i øvrigt følge svømmehallens til enhver tid gældende 

alarmeringsplan samt evakueringsplan. Livredderne skal have opsyn med de badende i 

henhold til forskrifterne, foretage rengøring og telefonbetjening, holde opsyn i 

omklædningsrummene. Livredderne skal også, i henhold i vagtplanen, udføre 

instruktøropgaver så som vandaerobic, babysvømning og saunagus.  

 

Livredderne er til enhver tid berettiget til at bortvise en person, der er til fare for sig selv eller 

andre, eller ikke retter sig efter livreddernes henvisninger.  

De, af badepersonalet givne anvisninger, skal efterkommes, og tilsidesættelse af regler eller 

anvisninger kan medføre bortvisning, og i gentagne tilfælde medføre en tidsbestemt 

karantæne.  

 

1.11.2 Offentlig badning  

Ved al offentlig badning skal der være mindst én livredder i hallen.  

Livredderen skal opholde sig i livredderstolen ved 25m bassinet og må kun i nødvendigt 

omfang forlade denne. Ophold i livredderstolen giver det bedst mulige overblik over alle 

bassiner ligesom livredderen er mest synlig på denne post.  

Der skal være en eller flere medarbejdere til rengøringsopgaver. 

Livredderne roterer jævnligt så monotoni i arbejdsopgaverne undgås. 

 

1.11.3 Morgenbadning 

Ved morgenbadning tilstræbes et roligt miljø, hvor vipperne er lukket og baderekvisitter 

bruges i minimalt omfang.  

 

1.11.4 Ekstrahjælp som bassinvagt 

Når der er mange gæster i bassinerne, kan livredderne rekvirere yderligere en livredder til at 

foretage et ekstra opsyn. Den livredder, der tilkaldes, placerer sig f.eks. ved 

morskabsbassinet. Dette vurderes af de 2 livreddere indbyrdes. I tvivlstilfælde træffes den 

endelige afgørelse af den livredder der har kaldt en ekstra livredder ind. 

Den ansvarlige livredder skal altid sidde på stolen ved 25 m bassinet med udsyn til 

undervands kameraerne. 
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1.11.5 Foreninger og klubber.  

Når foreninger og klubber benytter Svømmehallen, er der som under offentlig svømning 2 

livreddere til stede. Den ene livredder har halvagt og skal udføre opsyn ved bassinerne imens 

den anden livredder udføre andre arbejdsopgaver. 

Livredderne og den ansvarlige leder for klubben eller foreningen skal i fællesskab sørge for at 

klubbens medlemmer overholder de gældende regler for anvendelse af anlægget. 
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                                                           Afsnit 2 

Udviklingsmål 

 

2.1 Udviklingsmål 2014 
 

2.2 Proces for udviklingsmål 2015 
 

2.3 Udviklingsmål 2015 
 

2.4 Forudsætninger for udførelsen af udviklingsmål 2015 
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2.1. Udviklingsmål 2014 

 

2.1.1 Forudsætninger og vilkår. 

Som et led i den kommunale spareplan besluttede kultur og fritidsudvalget i at Frederikshavn 

svømmehal, fra 2013, skulle spare ½ million kr. årlig, ved fjerne personalet fra 

omklædningsrummene. I stedet skulle omklædningsrummene være selvbetjente som i så 

mange af landets øvrige svømmehaller.  

 

2.1.2 Praktiske udfordringer 

Udfordringen i Frederikshavn har altid været det faktum at der er direkte adgang fra offentligt 

område og ind i de to omklædningsrum. Landets øvrige haller har oftest en reception man 

først skal passere for at komme ind i omklædningsrummene. Derfor skulle der findes en 

selvbetjeningsløsning som for det første skulle give gæsterne mulighed for at kommunikerer 

med personalet i tilfælde af tvivlsspørgsmål og for det andet skulle sikre at uvedkommende 

ikke fandt vej til omklædningsrummene. En anden ikke uvæsentlig udfordring var de 

eksisterende garderobeskabe som var i stål og som var nedslidte og ikke tidsvarende i forhold 

til en personalefri omklædning hvor gæsterne selv skulle låse sine værdigenstande inde. 

 

2.1.3 Processen  

Svømmehallens personale har fra starten været involveret i processen, tankerne og vilkårene 

for udfordringerne omkring de betjeningsfrie omklædningsrum. Samtlige medarbejdere blev 

løbende taget med på råd og fik mulighed for at komme med deres forslag til den bedste 

løsning. Ligeledes blev forskellige firmaer inviteret ind til at byde ind på løsningsforslag. 

 

2.1.4 Den endelige løsning 

Resultatet blev et forslag om fremtidssikrede omklædningsrum med nye indgangspartier med 

elektroniske indgangsmøller, nye garderobeskabe med pantlås samt et nyt internt 

kommunikationssystem som for det første skulle sikre en optimal intern kommunikation men 

samtidigt skulle sikre at gæsten kunne komme i kontakt med os ved tvivlsspørgsmål.  

 

2.1.5 Økonomiske udfordringer 

Den samlede pris for den valgte løsning blev på ca. 900.000 kr. Da svømmehallen tidligere 

havde søgt om tilskud til renoveringen og fået afslag var det klart at løsningen skulle findes 

igennem et kommunalt lån eller en leasingaftale. Løsningen blev en leasingaftale over 15 år 

hvor afdragene skulle findes indenfor det kommunale driftstilskud.  
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2.1.6 Strategiske overvejelser 

Samtidig med at svømmehallen skulle spare og dermed forringe serviceniveauet overfor sine 

gæster ville det være nødvendigt sætte priserne op for at financierer de nødvendige 

renoveringer i omklædningsrummene. Hvordan skulle vi bibeholde besøgstallet og dermed 

indtægtsgrundlaget i den nuværende situation? 

 

2.1.7 Udvikling i stedet for afvikling 

Det havde igennem mange år været svømmehallens ønske at tilbyde wellnessfaciliteter for 

sine gæster. De første planer kom allerede i 2005 men fik ikke politiks opbakning. Der har 

efterfølgende været planer om et andet wellnessprojekt som heller ikke kunne finde politisk 

støtte. Nu var chancen så for at lægge spareplanerne sammen med udviklingsplanerne således 

at vi, ved at låne yderligere 1.7 million, fik mulighed for at gennemføre vore seneste planer 

om en ny stor fællessauna med koldvandskar samt et stort fælles dampbad. Denne gang var 

der heldigvis politisk vilje til at støtte ideerne og de sidste 1.7 million blev givet som et 

kommunalt lån med en tilbagebetalingstid på 10 år. Midlerne til afdragene skulle ligeledes 

skulle findes indenfor det bevilgede driftsbudget. 

 

2.1.8 Det færdige resultat 

Både omklædningsrum og wellnessfaciliteter er blevet rigtigt godt modtaget. Især det nye 

dampbad og den nye sauna er blevet en stor succes.  

 

2.1.9 Udviklingsmål 2014 Trin 1. 

I begyndelsen af perioden med de nye omklædningsrum var den store udfordring for 

personalet at finde sig til rette i nye roller og nye mønstre hvor samarbejdet skulle udføres på 

en ny måde. Tidligere var omdrejningspunktet omklædningsvagten som vidste hvad der skete 

i huset, var telefonpasser og samtidigt tog sig af administrative opgaver og modtagelse af 

gæster. I hele denne udviklingsproces var personalemøderne vigtige for at erfaringsudveksle 

og for at få nye input til at få hverdagen til at fungere. Udviklingsmålene for denne fase blev 

derfor at få svømmehallen til at fungere optimalt med den nye personalenormering og de 

forandringer det medførte.  

 

2.1.10 Udviklingsmål 2014 Trin 2. 

Efter renoveringen af de to hvilerum til henholdsvis fælles dampbad og fælles sauna, var 

udviklingsmål 2 at kunne tilbyde saunagus og hamammassage som nye spændende tilbud til 

svømmehallens gæster. Saunagus blev iværksat umiddelbart efter åbningen af den nye sauna 

og har været en stor succes både for de ansatte og for vore gæster.  
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2.1.11 Udviklingsmål 2014 - Økonomi. 

Grundet ombygning, lukkeperiode og uforudsete personaleudgifter i 2013 kom 

svømmehallen ud af budgetår 2013 med et underskud på 389.000 kr. Målet for 2014 har 

været at reducere dette underskud så meget som muligt. Det endelige resultat for 2014 viser 

et overskud på ca. 170.000 kr. hvilket må siges at være fuldt godkendt. 

 

2.2. Proces for udviklingsmål 2015  

 

2.2.1 Frederikshavn kommunes 8 strategiske fokuspunkter. 

Frederikshavn kommune har følgende 8 strategiske fokuspunkter som ønskes implementeret i 

organisationen:  

 

1. Borgernes selvhjulpenhed i centrum og deres netværk i spil 

- vi ser borgernes ressourcer og understøtter dem i at klare sig selv 

- vi møder borgerne i deres livssituation og ser ressourcer hos dem og i deres netværk 

- borgernes engagement giver muligheder - det må ikke opfattes som en trussel 

- respekten for mennesker overtrumfer fagligheden 

- vi understøtter borgernes stolthed ved at være klare sig selv og være uafhængige af andre 

- vi udfordrer borgerne på, hvad de rent faktisk er i stand til og på deres vilje til 

  Selvhjulpenhed 

 

2. Robust lokalsamfund. 

- vi bidrager til et økonomisk, socialt og kulturelt stærkt lokalsamfund 

- vi skaber et attraktivt lokalsamfund med adgang til kompetencer, arbejdskraft og 

   bosætning 

- vores indsats, tilbud og løsninger bidrager altid til at øge robustheden i lokalsamfundet 

- vi værner om og nyttiggør lokalområdets kulturelle egenart 

 

3. Robuste mennesker 

- Vi fokuserer på at hjælpe borgerne, så de kan mestre belastninger 

- Vores indsats bidrager til, at borgerne oplever mening, begribelighed og håndterbarhed 

- Vi mobiliserer modstandskraft før belastningen opstår frem for at yde omklamrende 

   Beskyttelse 

 

4. Mere for mindre. 

- Vi dyrker investeringstanken 

- Vi skaber flere resultater med de samme ressourcer 

- Vi investerer i innovative løsninger 

- Vi erkender og gør op med vores mimoseholdning til økonomiens jernhårde lov 

 

5. Effektiv værdiskabelse 

- Vores indsats målrettes størst mulig effekt og værdi for lokalsamfundet 

- Vi bruger vores knappe ressourcer med omtanke= Effektiv værdiskabelse 

 

6. Udsyn, nysgerrighed og nysyn 

- Vi orienterer os mod virkelighedens behov og muligheder 

- Vi tager ansvaret for udviklingen af innovative løsninger 
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- Vi har modet til at prioritere og handle 

- Vi bruger organisationens muskler til at skabe fremdrift til gavn for andre end os selv 

 

7. Kommunen som garant for de svage og umælende 

- Vi sikrer velfærd for de svageste uden at det fører til overbeskyttelse 

- Vi gør op med ydelsesautomatikken 

- Vi går fra universelle og ensartede velfærdsydelser til behovsbestemte velfærdsydelser 

- Vi sikrer bæredygtighed og tager ansvar for det, vi overleverer, til kommende generationer 

 

8. Styrken ligger i evnen til at opbygge relationer 

- Vi bruger lokalsamfundets kræfter til at skabe innovative løsninger 

- Det er attraktivt for lokalsamfundet at bruge vores kræfter for at kunne udnytte 

   muligheder 

- Vi mestrer samspillet mellem ”ude fra og ind” og ”inde fra og ud” 

- Vi er ”gode legekammerater” – på en professionel måde! 

 

 

2.2.2 Frederikshavn kommunes 5 Ledelsesmæssige greb. 

For at kunne arbejde med ovenstående fokuspunkter har kommunen introduceret 5 

ledelsesmæssige greb: 

 
1. Vi skaber rammer og rum for selvledelse med retning, så organisationen agerer med vilje 
    og lyst til at skabe situationsbestemte løsninger, der virker 
 
2. Vi sætter organisationen i spil som en sum af muligheder –  
     Vi ser og udnytterpotentialerne 
 
3. Vi skaber rum til at se fremtidens muligheder i god tid - vi er offensive og ambitiøse 
 
4. Vi holder kalkuleret fokus på, hvad der virker bedst i forhold til den effekt, vi vil opnå 
 
5. Vi kan selv, men ikke alene - vi sætter organisationen i spil som aktiv afhængig af andre 
     udenfor organisationen 

 

2.2.3. Implementering i egen organisation. 

På personalemøderne i begyndelsen af 2014 blev der sat fokus på Frederikshavn kommunes 8 

strategiske fokuspunkter og 5 ledelsesmæssige greb. Alle blev bedt om komme med deres 

bud på hvor vi som kulturinstitution i Frederikshavn kommune kunne understøtte den 

ønskede udvikling. Efter at have afstemt hvor vi skulle ligge vores fokus blev der arrangeret 

en studietur til Sydthy Kurbad hvor der blev arbejdet intenst efter SUMO modellen. En 

videreudvikling af SWAT modellen blot i et positivt og anerkendende perspektiv idet SUMO 

står for Styrker, Udviklingspotentialer, Muligheder og Opmærksomhedspunkter. 

Udviklingsmålene for 2015 er således blevet bestemt af personalegruppen i fællesskab 

ligesom arbejdet frem mod målenes opfyldelse vil blive fuldt til dørs af medarbejdere og 

ledelse i fælleskab. 
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2.3 Udviklingsmål 2015  

 

2.3.1 Metode – Gruppearbejde. 

Som følge af de tanker og ideer der blev født på studietuen i 2014 har Svømmehallens 

medarbejdere fundet frem til følgende 4 fokuspunkter som giver mening i forhold til hallens 

rolle i at understøtte kommunens overordnede strategi. Fokuspunkterne vil blive forsøgt 

behandlet med de 5 ledelsesmæssige greb som overordnet indgangsvinkel.  

 

 Digitalisering 

 Markedsføring 

 Høj standard 

 Udvikling af aktiviteter 

 

Til hvert af de 4 fokuspunkter er der knyttet 2 medarbejdere selv har valgt deres emne og som 

har til opgave, sammen med en leder, at give mening til netop deres strategipunkt. Processen i 

udviklingen kan følges af alle ansatte da der til hvert møde skrives referat. Grupperne har 

ligeledes fået til opgave at spare med hinanden på tværs af fokuspunkterne for at få det største 

mulige beslutningsgrundlag før en løsning vælges. 

 

2.3.2 De 4 grupper. 

Digitaliseringsgruppen består af Tomas og Børge, Markedsføringsgruppen af Lasse og 

Jesper, Høj standard består af Dorthe og Bodil og Udvikling af aktiviteter består af Katja og 

Habib. John er tovholder for grupperne omkring Digitalisering og Markedsføring og Anette 

er tovholder for Høj standard og Udvikling af aktiviteter 

 

2.3.3 Digitalisering 

Digitaliseringsgruppen har fokus på hvordan vi kan kommunikerer med vore gæster og med 

hinanden på nye og innovative måder. Gruppen har taget kontakt til forskellige eksterne 

interessenter ligesom kommunens IT-Afdeling er blevet inviteret ind i arbejdet med at 

forbedre svømmehallens digitaliserings strategi. Et helt klart mål for gruppen er i første 

omgang at finde den bedst mulige løsning for opsættelse af infoskærme i området ligesom at 

få opsat touch skærme/selvbetjeningsskærme i forbindelse med svømmehallens offentlige 

område. Herefter vil gruppen fortsat arbejde med digital udvikling generelt. 

Den politiske vinkel er her især ”Mere for mindre” og ”udsyn, nysgerrig og nysyn”. 
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2.3.4 Markedsføring. 

Gruppen arbejder især innovativt med at udforme ideer til en ny og anderledes markedsføring 

med et særligt fokus på smart markedsføring. Med smart markedsføring menes 

markedsføring der virker og som samtidigt udfordre tidligere markedsføringsstartegier som 

især er bundt op af ”Sådan plejer vi at markedsføre”. En markedsføring som knytter sig til 

tidens udvikling og som er i fremdrift. Arbejdet i denne gruppe understøtter især ”Mere for 

mindre”, Udsyn, nysgerrighed og nysyn” men også i punkt 8 i kommunens strategiske 

fokusplan ”Styrken ligger i evnen til at opbygge relationer”. 

 

2.3.5 Høj standard. 

Gruppens arbejde tager højde for de successer vi har, at sætte fokus på det vi er gode til, og i 

samspil med vore gæster fortsætte med at udvikle og bygge videre på det vi kan. Gruppen er 

derfor særlig opmærksom på relationerne imellem virksomhed og gæst i forhold til at skabe 

det bedst mulige rum for udvikling til fælles gavn.  

Her er der fokus på strategipunkterne ”Robuste mennesker”, Udsyn, nysgerrighed og nysyn” 

samt især ”Styrken ligger i evnen til at opbygge relationer”. 

 

2.3.6 Udvikling af nye aktiviteter. 

Arbejdet i denne gruppe er mere målrettet imod en bedre udnyttelse af vores anlæg. Her ses 

på vore nuværende aktiviteter og de muligheder der er for fornyelse indenfor en given 

rammen, men især også på nye aktiviteter som vi ikke kan tilbyde i forvejen. Målet er, i 

samspil med gæster og andre interessenter at kunne tilbyde en bredere vifte af muligheder for 

anvendelse af vores Institution. Gruppens arbejder har især rod i strategipunkterne ”effektiv 

værdiskabelse”, ”Robuste mennesker”, Udsyn, nysgerrighed og nysyn” samt især ”Styrken 

ligger i evnen til at opbygge relationer”. 

 

2.3.7 Den fælles vinkel. 

Alle fokuspunkterne vil blive forsøgt behandlet med de 5 ledelsesmæssige greb som 

overordnede strategi. Det er ledelsens opgave at bevare fokus på dette og at være aktiv 

sparringspartner til grupperne igennem hele processen.  
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2.4 Forudsætninger for udførelsen af Udviklingsmål 2015. 

 

2.4.1 Økonomi. 

En helt klar forudsætning for gennemførelsen af ovennævnte udviklingsmål er at vi i 2015 

opretholder vores besøgstal. I forbindelse med budget 2015 blev der vedtaget en 

takstregulering på næsten 12 % på de kommunale takster. Forudsætningen for at budgettet i 

svømmehallen ikke reduceres er at vores besøgstal bibeholdes på nuværende niveau. En 

reduceret økonomi vil betyde at det ikke vil være muligt at anvende de personalemæssige 

resurser udviklingsmålene kræver ligesom de nødvendige investeringer i fremtidige 

udfordringer ikke vil være mulige. Det er derfor nødvendigt at kende regnskab 2015 en 

endelig bedømmelse af succeskriterierne kan ske.  

En yderligere besparelse på svømmehallens driftsbudget i 2016 vil derfor ligeledes være en 

kæmpe udfordring for at udførelsen af udviklingsmålene kan gennemføres.  

 

2.4.2 Personalenormering. 

En reduktion i personalenormeringen vil betyde at der ikke er mulighed for at varetage 

udviklingsmæssige opgaver på tværs af svømmehallens personalegrupper hvilket vil være en 

klar svækkelse såvel evnen til fornyelse som implementering af de valgte strategier og tiltag. 
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                       Afsnit 3 

Funktionsbeskrivelser 

 

 

 

3.1      Halinspektøren. 

3.2 Den Tekniske Serviceleder. 

3.3 Den Tekniske Servicemedarbejder. 

3.4   Driftsassistenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side   28 

3.1 Halinspektøren. 

 

Stillingsbetegnelse og navn Halinspektør John Philipsen. 

Nærmeste overordnede Centerchef Lars Falk Hoffmann. 

Ledelsesmæssigt ansvar Drift af Frederikshavn Svømmehal 

Stedfortræder Anette Søndergaard. 

 

 

3.1.1 Ansvarsområde 

 At forestå den daglige drift og vedligeholdelse af Frederikshavn Svømmehal, samt sikre 

en optimal fremtidig drift og økonomi 

 

 At den tekniske drift skal forgå efter retningslinjer fra Miljøministeriets bekendtgørelse 

om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 

2010, som ændret ved lov nr. 484 af 11. maj. 2010 og lov nr. 1273 af 21. december 2011. 

 

 

  At der foretages en ledelse, der tager udgangspunkt i Miljømæssig rigtig ledelse af 

svømmebadet.  

 

 At politivedtægten § 17 og regler godkendt af Frederikshavn Kommune om badegæsternes 

sikkerhed overholdes, herunder at der er kvalificeret livredderopsyn tilstede i den offentlige 

badetid. 

 

3.1.2    Arbejdsopgaver i overskrifter. 

Indgå i et tillidsfuldt team/samarbejde omkring ledelse af Frederikshavn Svømmehals 

udvikling og drift, herunder personalepleje, planlægning, budget- og regnskabsaflæggelse.  

 

Arrangere sikkerhedsrelevante kurser for det bassinansvarlige personale, såsom 

førstehjælpskurser, hjertestarterkurser etc. mindst 1 gang årligt. 

 

Behandling af sager, der kommer fra gæsterne, kommunens administration og politiske  

system. 

 

Halinspektøren skal være resultatbevidst og udarbejde mål og handlingsplaner for 

Frederikshavn Svømmehal i overensstemmelse med institutionens formål, som det er 

formuleret administrativt. 

 



Side   29 

Være forandringsparat og kunne omstille sig til nye mål og strategier i overensstemmelse 

med institutionens og omverdenens forventede udvikling. 

 

Være personaleudviklende og bidrage aktivt til medarbejdernes faglige og personlige 

udvikling ved at inspirere og motivere medarbejderne til gode præstationer. 

Være synlig leder og gennem handlinger formidle ideer og holdninger til medarbejderne, 

samt foretage opsøgende personalepleje. 

 

3.1.3 Faglig personlig udvikling. 

Deltage i Svømmehals relevante kurser og uddannelser samt deltagelse i årsmøder og møder 

om svømmehalsemner i ind og udland. Deltage i kurser vedr. f.eks.. edb, budget og økonomi, 

organisation, ledelse og samarbejde, sikkerhed og miljøledelse. 

 

3.1.4 Specifikation af arbejdsopgaver. 

Udarbejde budget og regnskab for Frederikshavn Svømmehal. 

Drift af Svømmehallen inden for godkendte økonomiske rammer.   

Søger for en maksimal indtjening for offentlig brug og udlejning.  

Sikre at såvel personale som gæster trives i Frederikshavn Svømmehal. 

 

Sikre at Svømmehallens personale til en hver tid kan foretage kvalificeret førstehjælp i 

henhold til, de til enhver tid gældende, retningslinjer på området. 

Fremkomme med forslag, der sikrer, at Frederikshavn Svømmehal fortsat udvikles. 

Udarbejde aftaler med klubber om deres brug af Frederikshavn Svømmehal. 
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3.2 Den Tekniske Serviceleder. 

Stillingsbetegnelse og navn Teknisk serviceleder Anette Søndergaard 

Nærmeste overordnede Halinspektør John Philipsen 

Stedfortræder Teknisk servicemedarbejder Habib Khouri. 

 

3.2.1   Ansvarsområde 

Ansvarlig overfor inspektøren for de i sektionen pålagte opgaver. 

Daglig ledelse af servicemedarbejdere samt vikarer. 

Ansvar for vandkvalitet samt rengøring. 

 

3.2.2  Beføjelser og andre aftaler 

Fungerer som livredningsdommer. 

Souscheffunktion i forbindelse med inspektørens fravær. 

 

3.2.3 Arbejdsopgaver. 

Daglig ledelse af servicemedarbejdere og vikarer i henhold til anvisninger fra inspektøren. 

Tilsyn med, at al badning foregår på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 

Tilsyn med, at hygiejneregler og svømmehallens ordensreglement overholdes. 

Ansvarlig for at der mindst 3 gange dagligt udtages vandprøver i forbindelse med 

vandkvalitetskontrol. 

Ansvar for, at rengøringen af svømmehallen og dens øvrige faciliteter sker i henhold til 

rengøringsplanen. 

Udarbejdelse af vagtplaner i samarbejde med inspektøren. 

Indgå i normal vagtturnus og derigennem at servicere svømmehallens mange gæster. 

Ansvarlig for udarbejdelse af indberetningslister for forskudt tid samt løn for vikarer. 

Ansvarlig for indkaldelse af vikarassistance i fornødent omfang. 

Arbejdsopgaver i henhold til stillingsbeskrivelsen for den tekniske servicemedarbejder. 

 

Som tillæg til ovennævnte er der udarbejdet en detaljeret funktionsbeskrivelse for 

servicelederen i henhold til uddelegering af ansvar jævnfør principperne for ny løn. 
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3.2.4 Faglig og personlig udvikling 

Kursus i førstehjælp, hjertemassage Dansk svømmeunions Erhvervslivredderprøve.  

Dommerkursus. 

Kursus i brug af hjertestarter. 

Deltage i relevante kurser og uddannelser med det mål at videreudvikle svømmehallen. 
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3.3 Den Tekniske Servicemedarbejder. 

 

Stillingsbetegnelse og navn Teknisk servicemedarbejder 

Nærmeste overordnede Teknisk serviceleder Anette Søndergaard                                                            

Stedfortræder Timeansatte afløsere/Vikarer. 

 

3.3.1 Ansvarsområde 

De badendes sikkerhed. 

Kundebetjening. 

Udførelse af aktiviteter. 

Rengøring. 

 

3.3.2 Beføjelser og andre aftaler 

De, i personalehåndbogens beskrevne, funktioner og ansvarsområder. Individuelle opgaver i 

forhold til den enkeltes  

 

3.3.3 Arbejdsopgaver i overskrifter 

Betjening af svømmehallens mange gæster med hensyn til 

- Det sikkerhedsmæssige 

- Det servicemæssige. 

At holde opsyn med de badende i henhold til bemandingsplanen. 

I tilfælde af uheld, give den fornødne førstehjælp i henhold til alarmeringsplanen. 

At udføre aktiviteter såsom vandaerobic, massage, babysvømning og saunagus. 

Daglig rengøring af svømmehallen og dens øvrige faciliteter i henhold til rengøringsplanen.  

Ansvarlig for udtagelse af vandprøver i henhold til svømmehallens overordnede retningslinjer 

Deltage i forfaldent arbejde i svømmehallen og dens øvrige faciliteter. 

Indkalde vikarer i fornødent omfang i fravær af den tekniske serviceleder. 

Indberetning  af egne forskudt tids skemaer. 

Deltage aktivt i oplæring af nyt personale. 

Lejlighedsvis at hjælpe det tekniske personale i kælderen. 



Side   33 

3.3.4   Eksterne samarbejdsrelationer 

Offentlige gæster, skolernes svømmelærer, klubbernes trænere, daginstitutionspersonale og 

øvrige brugere af hallen. 

 

3.3.5   Faglig og personlig udvikling 

Kursus i førstehjælp, hjertemassage og DSF bassinprøve.  

Kursus i brug af hjertestarter. 

Deltage i relevante kurser og uddannelser for gennem såvel faglig som personlig udvikling at 

bidrage til svømmehallens fremtidige udvikling.  

Kurser indenfor nye aktiviteter ex. Saunagus. 

 

3.3.6 Generelle retningslinjer for Servicemedarbejdere 

Den som møder om morgenen tager vandprøve og registrerer resultatet i driftsbogen. Ud fra 

resultatet afgøres om bassinerne kan åbnes. Fejl rettes og rapporteres til den tekniske 

medarbejder. 

 

Man skal være klar til at påbegynde arbejdet ved de anførte mødetider. 

servicemedarbejdere skal have kendskab til de foreliggende alarmerings- og 

evakueringsplaner for anlægget. 

 

Det er den enkelte servicemedarbejders ansvar at kunne beherske genoplivningsudstyret. 

 

Dansk svømmeunions erhvervslivredderprøve skal bestås en gang årligt, men skal kunne 

bestås til hver en tid. 

 

Servicemedarbejdere skal ved livreddervagter aktivere en af de tre nød knapper i hallen i 

tilfælde af en ulykke. 

  

Alle ansatte skal bære det udleverede tøj i arbejdstiden, også uden for den offentlige badetid. 

 

For at kunne få gæsternes opmærksomhed, skal badeassistent altid have en mekanisk fløjte på 

sig. Bruges kun i tilfælde af at der ikke er tid til direkte kontakt. 

 

I forbindelse med lukketid, vises folk ud af anlægget, og servicemedarbejderen tager et ekstra 

check på, at alle er ude.  
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Badeassistent må ikke bade under egen vagt i den offentlige badetid. Der må bades i den 

øvrige vagt tid, når man er færdig med rengøringen, og det i øvrigt sker uden gene overfor 

andre brugere. 

 

Ingen må bade alene eller uden opsyn. 

 

I den offentlige badetid sørger livredderen for, at der er rent og ryddeligt i 

omklædningsrummene. Bøjler og affald samles op. Toiletter og sauna tilses.  

 

Bælter og armluffer til fri afbenyttelses skal lejlighedsvis efterses og jævnligt repareres 

alternativt udskiftes. 

 

I den offentlige badetid må legeting, bælter, plader og lignende ikke ligge og flyde, alt skal 

efter brug lægges på plads. Dette gælder især bælter og luffer, men også stole etc. 

 

Aftenholdet sørger for rengøring i henhold til rengøringsplanen således at såvel svømmehal 

som omklædningsfaciliteterne er klar til næste dag. 

Første sal efterses for åbne vinduer samt at alt er i orden og ryddeligt.  

 

Ingen af de 2 livreddere må forlade afdelingen, før de samlet er færdig med al rengøring. Man 

forlader altså afdelingen samtidig. 

 

Servicemedarbejdere der forlader anlægget til lukketid om aftenen, har ansvaret for, at alle 

vinduer og døre i hele anlægget er låst/lukket og lyset slukket. 

 

For at undgå at sprøjte vand på lofterne er det kun vandrette flader, der sprøjtes med 

strålespids, alle andre steder sker vandtilførslen gennem slange uden strålespids. 

 

Håndklæder og arbejdstøj vaskes, tørres og lægges på plads. 

 

Oprydning og opvask i køkken ordnes. 

 

Servicemedarbejderen skal være brugerne behjælpelig og ved henvendelse fra lærere, trænere 

og ledere mv. fremvise hallens sikkerhedssystem (alarmknapper, genoplivningsudstyr og 

telefon) - og vise, hvordan disse ting bruges. Kunne instrueres handicaphjælpere i brugen af 

svømmehallens handicaplift i hallen. 
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Servicemedarbejderen skal sørge for, at ordensregler for anlægget bliver overholdt. 

 

Den servicemedarbejder, der forlader et bassin ved bassinafløsningen, giver den 

nyankommne badeassistent oplysning om specielle forhold og aftaler med badegæster som 

f.eks., - specielt opsyn med en svag badegæst og/eller specielle tilladelser, der er givet en 

badegæst. 

 

Alt, som ikke fungerer efter hensigten, ting der er defekte, eller andre uregelmæssigheder, 

skal hver dag afrapporteres i bogen for fejl og mangler, til hallens teknikere. 

 

Under rengøringen skal der tages hensyn til de badende, således at de ikke kommer til skade 

eller udsættes for unødvendige gener. 

 

Regler og instrukser er overordnede regler, som hver enkelt kan bruge som grundlag for at 

vurdere situationer, til glæde for gæsten, sig selv og Frederikshavn Svømmehal. 

Såfremt en gæst ikke efterfølger medarbejderens anvisninger skal gæsten bortvises. 

 

Bassinopsyn skal være konstant, og livredderen må ikke forlade vagten ved sit bassin uden, at 

en anden kvalificeret livredder er til stede.  

 

Livredderen skal altid være synlig og skille sig markant ud fra badegæsterne, så en eventuel 

badegæst, med behov for hjælp, har mulighed for at se, hvor hjælpen skal komme fra. I 

forhold til badegæsterne er det derfor op til livredderen altid at være så godt placeret som 

muligt. 

For at livredderne bliver let genkendelige blandt badegæsterne, har svømmehallen indkøbt 

arbejdstøj, som skal bæres under tjenesten.  

 

3.3.8   Livredningsmæssige kvalifikationer 

Dansk svømmeunions til enhver tid gældende erhvervslivredderprøve. 

Førstehjælpskursus med hjertemassage. 

Kursus i brug af hjertestarter. 

 

Den enkelte tekniske Servicemedarbejder har i tillæg til ovennævnte, en detaljeret 

funktionsbeskrivelse udarbejdet i henhold til principperne for uddelegering af 

arbejdsopgaver og ansvarsområder jævnfør principperne for NY LØN. 
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3.4 Driftsassistenten. 

 

Stillingsbetegnelse og navn                            Driftsassistent Børge Månsson og Jesper Jensen 

Nærmeste overordnede                                   Halinspektør John Philipsen 

Stedfortræder                                                  Driftsassistent Børge Månsson og Jesper Jensen 

 

 

3.4.1 Ansvarsområde 

Den daglige drift af svømmehallens tekniske installationer, bl.a. varmeforsyning, 

vandforsyning inkl. pumper og filtre. Ventilationsanlæg, belysningsanlæg og andre elektriske 

installationer. Tilstandsovervågning, herunder CTS-anlæg. 

Vejledning af, samt tilsyn med, praktikanter og øvrige personale med periodevise tekniske 

arbejdsopgaver. 

 

3.4.2 Særlige hensyn og beføjelser. 

Jævnfør tilkaldeordningen at bistå ved akutte problemer vedr. svømmehallen drift. 

Da kælderens tekniske bemanding varetages af personer i FLEX-JOB tages der særlige 

hensyn til såvel arbejdets udførsel som arbejdstiden i henhold til den enkelte 

medarbejders individuelle funktionsbeskrivelse. 

 

3.4.2 Arbejdsopgaver i overskrifter 

De i punkt 3.4.1 nævnte ansvarsområder varetages gennem: 

- Dagligt tilsyn med og vedligehold af nævnte installationer. 

- Tilsyn med vedligeholdelsestilstanden for metaloverflader i svømmehallens forskellige rum. 

- Indkøb af fornødne driftsmidler. 

- Reparation af ovennævnte installationer i det omfang, teknikeren selv formår dette. Ellers      

  tilkaldelse af fornøden ekstern bistand. 

- Optimering af vandkvaliteten i henhold til enhver tid på området gældende retningslinjer. 

- Vedligeholdelse af inventar samt vedligeholdelse af bygningsdele. 

- Opsætning, omflytning og nedtagning af inventar, redskaber m.v. 

- Forfaldent arbejde i øvrigt vedrørende svømmehallens tekniske installationer, inventar m.v. 
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3.4.4 Eksterne samarbejdsrelationer 

Rådgivere og håndværkere, Frederikshavn Kommunes miljømedarbejdere og konsulenter.  

Driftsassistenten skal sørge for relevant sikkerhedsinformation til eksterne håndværkere 

således at deres arbejde kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

 

3.4.5   Faglig og personlig udvikling 

Kurser og uddannelse med relation til arbejdsområdet. 
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Arbejdsmiljø 

 

4.1 Arbejdsmiljø 

4.2 Arbejdslederens ansvar 

4.3 Den ansattes ansvar 

4.4 Rengøringsmidler, kemikalier og påvirkning 
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4.1 Arbejdsmiljø 

 

4.1.1 Lov om arbejdsmiljø 

Der søges skabt et godt arbejdsmiljø for medarbejderne ved Frederikshavn Svømmehal.  

Arbejdsmiljøgruppen er ansvarlig for at bidrage med oplysninger samt rekvisitter som gør 

den enkelte ansatte i stand til at overholde arbejdsmiljøloven. 

Alle ansatte har ligeledes selv et ansvar for at efterleve retningslinjer samt være en aktiv del i 

arbejdet for det bedste mulige arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk. 

Du kan kontakte medlemmer af arbejdsmiljø-gruppen for udlevering af materiale. 

 

4.2 Arbejdslederens ansvar 

 

4.2.1 Arbejdslederens ansvar 

Det er Frederikshavn Kommune som arbejdsgiver, der har det overordnede ansvar for, at 

Arbejdsmiljølovens krav til de ansattes sikkerhed og sundhed overholdes. Men det er 

halinspektøren, der har ansvar for, at de ansatte udfører de konkrete opgaver på en fuldt ud 

betryggende måde. Det betyder bl.a., at det er halinspektørens ansvar, at du kender de 

ulykkes- og sygdomsfarer, der kan være forbundet med arbejdet. 

Halinspektøren har pligt til at holde øje med, at du bruger de nødvendige hjælpemidler eller 

overholder de brugsanvisninger og retningslinjer, som eksempelvis er udarbejdet i 

forbindelse med brugen af rengøringsmidler.  

Tilsvarende er det selvfølgelig personalets pligt at følge disse anvisninger. 

 

4.3 Den ansattes pligter 

 

4.3.1 Ansvar og pligt som medarbejder 

Ifølge arbejdsmiljøloven af 2005. er den enkelte medarbejder, ligeså ansvarlig for at arbejdet 

udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med gældende 

retningslinjer, som ledelsen. Brud på regler medfører, som noget nyt, ligeledes straffeansvar 

for den enkelte medarbejder.  
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4.4 Rengøringsmidler, kemikalier og påvirkning 

 

4.4.1   Rengøringsmidler og pH værdi 

Når der arbejdes med rengøringsmidler hver dag er det vigtigt, at man ved, hvilke 

rengøringsmidler, der skal bruges til de enkelte opgaver.  

Rengøringsmidlerne kan have hvert sit virkeområde. Desuden kan et rengøringsmiddel, som 

én overflade kan tåle, være direkte skadelig for en anden overflade. En ødelagt overflade kan 

betyde noget for udseendet, men også for vedligeholdelsen. F.eks. er en ru overflade utrolig 

svær at gøre ren, samtidig giver den god grobund for en masse mikroorganismer. Derfor er 

det vigtigt, ikke bare at "famle sig frem" eller vælge rengøringsmidler uden først at sætte sig 

ind i virkningen af disse. 

Farve og parfume har ingen betydning for rengøringsmidlets virkning, men kan give allergi, 

og skal derfor undgås. 

En god retningspil for valg af rengøringsmidler er pH-skalaen, som angiver surhedsgraden af 

et rengøringsmiddel. Bemærk, pH-skalaen er kun en retningspil, og den kan ikke stå alene 

ved valg af rengøringsmidler, da den kun angiver surhedsgraden. 

 

pH-værdien kan kun måles i vandige opløsninger 
Anbefalet brugsområde 

pH-skala 

    0      1      2      3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14 
 Syre/sur                                             Neutral                                              Alkalisk/basisk  

 

4.4.2   pH grænser 

pH-værdier fra 0 til 7, er den sure del af pH-skalaen - stærkest syre ved 0. 

Syre, som befinder sig på den sure del af pH-skalaen, fjerner kalk og rust, men stærke syrer 

ødelægger blandt andet metal, tøj, hud, emaljer og fuger. 

 

pH er ved 7 det neutrale område. 

 

pH-værdier fra 7 til 14 er den alkaliske (basiske) del af pH-skalaen - stærkest alkalisk 

(basisk) ved 14.  

Alkaliske produkter fjerner fedt og olier, men stærke alkaliske midler ødelægger blandt andet 

linoleum, vinyl, kork, gummi, malede flader og hud. 
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4.4.3   pH-værdi fra 0 til 4   

Også kaldet kalk- og rustfjernende midler, er til periodisk rengøring og kræver altid af 

skylning med vand. De bruges til afkalkning af armaturer, håndvaske, fliser m.v. 

Toiletrensemidler bruges altid kun i toiletter og urinaler.  

Brug koldt vand for at undgå dampe, og pas på med stænk. 

NB pH 0-4 må aldrig blandes med andre midler. 

 

4.4.4   pH-værdi fra 5 til 9   

Også kaldet universale rengøringsmidler, bruges til daglige rengøringsmetoder. De kan 

bruges på næsten alle overflader, som tåler vand, og kræver ikke efterskylning med vand. 

Bruges desuden i veksel-vaskeprogrammer med vaske-plejemidler. 

Sanitetsrengøringsmidler er universalrengøringsmidler, som indeholder dobbelt kalkbinder, 

og er derfor anvendelige i våde rum (baderum og lignende). 

Vaske-plejemidler med eller uden voks bruges til gulve, da de efterlader en plejefilm. 

Vaskeplejemidler med voks bruges på kunststofgulve. Vaskeplejemidler uden voks bruges på 

naturgulve. 

 

4.4.5   pH-værdi fra 9 til 11  

Også kaldet basiske alkaliske rengøringsmidler bruges til periodisk rengøring af overflader, 

der tåler vand, og kræver altid efterskylning med vand. Bruges også til grundrengøring af 

meget snavsede flader.  

 

4.4.6   Rengøringsmidlernes påvirkning af huden 

Rengøringsvandet vil påvirke det hudfedt, der ligger som et beskyttende lag på huden.  

Hvis du arbejder uden handsker, vil rengøringsmidlet løsne dit hudfedt og bære det over i 

rengøringsvandet. Derved bliver huden tør og ubeskyttet. Senere vil de dybereliggende 

hudlag ødelægges, og risikoen for hudsygdomme er stor. Desuden øges risikoen for, at andre 

sundhedsskadelige stoffer fra rengøringsmidlerne kan trænge gennem huden og ind i 

kroppen.  

Derfor er det vigtigt at bruge handsker og fodtøj. 

Ikke alle handsker er lige velegnede, når man bruger rengøringsmidler. Et velegnet materiale 

er handsker af nitril. Bruges nitrilhandsker, bør der være en bomuldshandske indeni. 

Bomuldshandsken vil opsuge den fugt, som huden afgiver. Bliver bomuldshandskerne 

fugtige, skal du skifte til et par tørre handsker.  
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Bomuldshandskerne vaskes (koges) ofte, så der skal være flere par at skifte med. 

Nitrithandskerne vranges efter brugen, så de kan tørre til næste gang. Handskernes tæthed 

checkes ved at blæse luft ind i dem, og utætte handsker kasseres. 

 

4.4.7 God håndhygiejne 

Sammen med brugen af handsker hører også en god håndhygiejne. Vask hænderne med en 

god, mild håndsæbe (uparfumeret), og smør dem ind i en god håndcreme, når du er færdig 

med arbejdet. 

 

4.4.8 Desinfektionsmidler 

Midlerne kan i denne gruppe være sure, neutrale eller alkaliske. Anvendes i toiletrum, 

vådområder, og hvor der forekommer fare for smitte. 

Desinfektionsmidler anvendes kun i særlige tilfælde. Grundig daglig rengøring vil normalt 

være tilstrækkelig. 

De fleste desinfektionsmidler er sundhedsskadelige. 

 

4.4.9 Organiske opløsningsmidler 

Nogle rengøringsmidler kan indeholde organiske opløsningsmidler. Disse midler bør så vidt 

muligt undgås. 

Opløsningsmidler fordamper ved almindelig rumtemperatur. De er "flygtige", og dampene 

kan være farlige at indånde. Efter længere tids brug kan de skade hjerne og/eller foster, være 

kræftfremkaldende eller give hudskader. 

Visse opløsningsmidler er selvantændende. 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at rengøringsvandets virkning på huden og indholdet af 

opløsningsmidler ikke giver udslag på en pH-måling. 
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4.4.10   Brugsanvisninger og faremærker  

Ifølge loven skal leverandøren af et faremærket produkt udarbejde en let forståelig 

brugsanvisning på dansk. 

På baggrund af denne og eventuelle tekniske datablade, skal arbejdspladsen udarbejde en 

brugsanvisning, som passer til arbejdspladsens lokale forhold. Formålet er at sikre, at de 

ansatte kender de farer, der kan være forbundet med brug af produktet, og især kende de 

nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. 

Brugsanvisningerne skal udarbejdes i samarbejde med arbejdsstedets sikkerhedsorganisation, 

som derfor også skal kende leverandør-brugsanvisningen.  

Yderligere oplysning om dette emne kan erhverves i At-meddelelse nr. 3.02.2 om 

brugsanvisning for stoffer og materialer. 

Hvis der mangler en brugsanvisning, kan det medføre, at Arbejdstilsynet anmoder politiet 

om, at der rejses tiltale for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Det er arbejdsgiveren, 

der vil blive draget til ansvar for en sådan mangel. 

 

4.4.11 Tag forholdsregler 

Ud over at bruge handsker bør man være meget forsigtig, når der arbejdes med 

rengøringsmidler, så stænk i øjnene (ætsningsfarer) og indånding af dampe og støv undgås. 

Ellers kan der ske skader på længere sigt, som allergi, slimhinder, lunger. Opløsningsmidler 

kan påvirke hjerne og nervesystem. 

Læs og brug derfor de oplysninger, der anvendes på midlets emballage, f.eks. 

 anvendelse (eventuelle begrænsninger) 

 brugsanvisning 

 deklaration (indhold) 

 pH-værdi 

 sikkerhedssymboler - advarsler 

 eventuelle bemærkninger hertil 

 Oplysninger i tilfælde af arbejdsulykke. 

 

Undgå al brug af rengøringsmidler på spray bl.a. til rengøring af spejle. 

Rengøringsmidlet forstøves og brugeren kan ikke undgå at indånde rengøringsmidlet med 

fare for ødelagte slimhinder/lunger. Bland aldrig flere rengøringsmidler - tag de fornødne 

forholdsregler - tænk dig om og tag ansvar for dig selv.  
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4.4.12   Dosering af rengøringsmidler 

Risici ved forkert rengøring kan være 

 forurening 

 påvirkning af sikkerhed  

 dårlig økonomi 

 ødelagte overflader 

 dårligt indeklima 

 dårligt resultat 

Doseringen står på rengøringsmidlets emballage. Hver gang man bevæger sig et tal på pH-

skalaen, stiger aktiviteten og aggressiviteten 10 gange. Det betyder, at et rengøringsmiddel 

med en pH på 8 er 10 gange så aktivt og aggressivt som et middel med pH 7. Bevæger man 

sig to trin, f.eks. fra pH 7 til pH 9 stiger aktiviteten og aggressiviteten 10 x 10 gange = 100 

gange. Tre trin på pH-skalaen bliver 10 x 10 x 10 gange = 1.000 gange. 

Det er altså vigtigt at dosere rigtigt - den rette mængde rengøringsmiddel til et bestemt antal 

liter vand. Mange tror, at de sagtens kan hælde 1 dl rengøringsmiddel i gulvspanden på 

øjemål - men denne metode er usikker, og man er ikke sikker på, hvor meget vand spanden 

rummer. Se altid på spandens indholdsangivelse eller mål efter. 

 

4.4.13   Derfor bruger vi rengøringsmidler 

For det første er rengøringsmidlerne med til "at gøre vandet vådt". Uden et rengøringsmiddel 

i vandet er det svært at vaske f.eks. vinylgulv, fordi vandet trækker sig sammen i perler. Dette 

skyldes vandets overfladespænding, og det er denne spænding, som nedbrydes/påvirkes af 

rengøringsmidlet, så vandet bedre kan fugte. Herefter løsner rengøringsvandet snavset og 

bærer det oppe i rengøringsvandet. Rengøringsvandet har altså følgende 3 funktioner 

 at befugte 

 at løsne 

 at bære snavset 

Brug i øvrigt aldrig mere end håndvarmt vand, da varmere vand kan give fordampning af 

rengøringsmidler og udtørring af huden. 

 

4.4.14   Svamp 

Svamp ses ofte som erhvervssygdom hos svømmebadspersonale. Det skulle gerne undgås, og 

det gøres bedst ved at holde fødderne tørre.  
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Afsnit 5 

Hygiejne, rengørings- og  

arbejdsopgaver 

 

5.1   Hygiejniske grundregler 

5.2   Arbejdsopgaver Administrationen 

5.3 Arbejdsopgaver Svømmehallen  

5.4 Arbejdsopgaver Teknisk drift 

5.5 Ordliste for rengøringsmidler 
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5.1 Hygiejniske grundregler 

 

Ved et svømmeanlæg søges skabt så gode forhold, at det er tiltalende og sundhedsmæssigt 

sikkert at bruge, selv om mange badende hver dag benytter samme vand og faciliteter.  

Af hensyn til den almindelige hygiejne og vandbehandlingen må det kræves, at de badende 

efterlever visse hygiejniske grundregler som: 

Personer med fodvorter eller fodsvamp må ikke benytte badeanlægget, hvis ikke de er under 

lægebehandling for den pågældende sygdom. 

Personer, der lider af andre smitsomme sygdomme (diarrésygdomme, ondt i halsen, øre-

betændelse og betændelse i huden) må ikke anvende badeanlægget. 

Personer med smitsom gulsot (hepatitis) må ikke benytte badeanlægget, hvis ikke de er 

erklæret raske af den behandlende læge. 

Anvendelse af badebassiner må kun finde sted efter omhyggelig indsæbning af hele kroppen, 

uden badetøj, og efterfølgende brusebad. 

Badetøj skal tages helt af og hænges på knagene, da gulvene er fyldt med afvasket 

menneskebakterieflora, svampesporer og sæberester, som vi begrænser til så lidt som muligt i 

vort badevand. 

Anvendt badebeklædning skal være ren.  

Udendørs fodtøj må kun bruges på de dertil beregnede områder. 

 

5.1.1   Aktuelle smitstoffer i svømmeanlægget 

Rengøring er sygdomsforebyggende og fjerner mikroorganismer som bakterier, svampe, 

virus og parasitter. 

Miljøstyrelsens vejledning om kontrol med svømmebadsanlæg siger "det er meget væsentligt, 

at svømmebade med tilhørende faciliteter renholdes, så de er tiltalende og hygiejnisk 

forsvarlige at bruge". 

Smitstoffer, der bringes ind i svømmeanlægget, dræbes af klor i badevand.  

I risikobetonede lokaler fjernes smitstoffer gennem spuling og rengøring. Ellers er der risiko 

for, at de opformeres indenfor svømmeanlæggets rammer. 

 

5.1.2   Smitterisikobetonede lokaler 

Smittebærende lokaler med stor risiko for overførsel for smitte fra en person til en anden er: 

Omklædningsrum.  

Gangarealer mellem badeanlæg og svømmehal. 

Sauna 

Dampbad 
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Babyområde. 

Toiletter. 

Bruserum  

I disse områder anvendes en daglig fugtig rengøringsmetode.  

 

5.1.3    Smitstoffer  

Smitstoffer i et svømmeanlæg stammer fra syge mennesker og "raske smittebærere". Smitten 

kommer fra hud, mund, næse- og svælgfloraen, tarmflora og urin- og kønsvejene.  

 

5.1.4   Fordeling af infektion 

Badeinfektioner på et menneske sker følgende steder og omfatter ca. i procent 

60 % øje, øre, svælg og bihuler. 

20 % hud, hudsår og follikler. 

20 % luftveje, urin - og kønsveje, tarmkanal og hjerne. 

 

5.1.5   Stafylokokker 

Stafylokokker i vådområder kan forårsage sårinfektion, øre-betændelse, halsbetændelse og 

urinvejsinfektioner. Smitten overføres fra bænke, sauna, toiletsæder, dørhåndtag, gangarealer 

og badevand m.m. Smittekilden er næse/svælg, inficerede sår, øre-betændelse, 

urinvejsinfektioner. 

 

5.1.6  Svamp 

Svamp i vådområder kan forårsage sygdomme i ydre kønsorganer, mundhuleinfektioner og 

hudinfektioner bl.a. som fodsvamp. Smitten overføres fra vipper, toiletområder, bænke, sauna 

og gangarealer. Smittekilden er tarmindhold, inficerede personer (urin- og kønsveje) og 

huden. 

 

5.1.7 Aids virus 

Aids virus kommer fra blod, spyt, tårevæske, sæd og modermælk. Smitten til andre 

mennesker sker ved seksuel kontakt, blodoverførsel, mor til barn kontakt ved fødslen og fra 

stiknarko- maner.  

Smitstoffer afleveres i badevandet og kan sekundært overføres til andre på bænke, gulve, 

sauna, toilet mm. 

Der kendes ikke eksempler på personer, der via svømmeanlæg er blevet smittet med Aids 

virus. 
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5.1.8   Virus m.m. 

Det meste dræbes af klor - men ikke alt! 

 noget fjernes ved vask og spuling 

 Andet opformeres indenfor anlæggets rammer. 

Hvis ikke der gøres effektivt rent hver dag, vil såvel bakterier, svampe, virus, parasitter og 

orme æg opformeres i de snavsede belægninger i bassinomgivelserne. 

Belægninger, slimlag og udfældninger yder beskyttelse mod de anvendte rengørings- og 

desinfektionsmidler. Derfor rengør altid omhyggeligt. 

 

5.1.9   Svampe og fodvorter 

Svampe og fodvorter kan påvises i hele svømmeanlægget. Svampe, som de såkaldte 

dermatofyser, angriber huden. En klassisk svamp er fodsvamp, som, når man er disponeret, 

pådrages ved at færdes på våde og fugtige arealer. Den største koncentration findes ofte i 

omklædningsrummene, hvor de slæbes ind med jord- og plantemateriale for derefter at 

spredes videre i systemet. Virusbetingede fodvorter optræder hyppigt hos gæster i 

svømmebade.  

 

5.1.10   Tilsmudsningsgrad 

Badende afgiver 600 millioner kim de første 5 minutter i badet. 1 ml spyt indeholder op til 

400 millioner kim. Fodsåler afgiver 100.000 kim pr. cm
2
.  

Størst koncentration af kim er dog omkring kroppens naturlige åbninger.  

I badevandet må der maksimum være 500 kim ud af en vandprøve på 100 ml badevand. 

Kim er registrering af organiske bevoksninger dyrket på en plade under 37 grader C. 

 

 

5.1.11   Smitstoffer og rengøring 

Formålet med rengøring i svømmeanlæg er ikke kun at fjerne synligt og usynligt snavs og 

hindre dannelse af fedt- og kalkbelægninger. En vigtig opgave er også at fjerne de eventuelle 

smitstoffer, som badegæsterne afgiver i dagens løb. 

 

Frederikshavn Svømmehal betjener dagligt hundredvis af badegæster. Nogle af badegæsterne 

vil med sikkerhed udskille smitstoffer.  

Det er hensigten med forskrifterne i Miljøstyrelsens Vejledning, at personer med smitsomme 

sygdomme benytter anlægget (uden at udskille) smitstoffer til bassinvand og vådområder.  
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I praksis er disse præventive foranstaltninger ikke 100 % effektive. Hertil kommer, at mange 

"ikke-syge personer", uden selv at vide det, udskiller smitstoffer i perioden mellem smitte og 

sygdomsudbrud eller i perioden, hvor sygdom netop er overstået. 

 

Det er med andre ord en umulig opgave i praksis at forhindre, at et offentligt svømmeanlæg 

tilføres smitstoffer.  

Hvorvidt en sådan smitstofudskillelse får konsekvenser gennem overførsel til andre personer 

afhænger af flere forhold. Generelt må fastslås, at netop i svømmeanlæg, hvor mange 

mennesker mødes og opholder sig i vand, færdes barfodet og sidder nøgne på bænke, er 

smitterisikoen større end i andre offentlige lokaler.  

 

I selve bassinvandet kan smitstoffer afvaskes fra hud, slimhinder og naturlige 

legemsåbninger. De badende kan herefter overføre sådanne badevandstilførte smitstoffer til 

øvrige vådrum. 

Smitstoffer kan naturligvis også overføres direkte fra badegæsterne til f.eks. gulve, toiletter, 

bænke og dørhåndtag. 

Specielt på bænke i f.eks. omklædningsrum og saunaer, hvor folk kan sidde nøgne, kan der 

ske overførsel af smitstoffer fra en person til en anden. 

 

På overflader, hvor der opbygges fedtfilm, kalkaflejringer og andre belægninger, vil 

eventuelle smitstoffer have gode vækstbetingelser. Disse smitstoffer kan ikke altid fjernes 

ved overfladisk rengøring og opformeres derfor til tider i beskyttende belægninger. 

 

Smudsbelægninger af enhver art skal derfor undgås i svømmeanlægget.  

Et gennemtænkt og systematisk rengøringsprogram, som kan opfylde de specielle hygiejniske 

krav til et svømmeanlæg, er derfor en nødvendighed og et ufravigeligt krav, for at de mange 

badende i Frederikshavn Svømmehal kan benytte anlæggene med så lille risiko for at blive 

smittet som muligt.  

 

5.1.12   Hvilke smitstoffer er aktuelle i badeanlæg? 

De smitstoffer, som tilføres badeanlægget, stammer som tidligere nævnt fra hud, slimhinder, 

mundhule, næsehule, kønsåbninger, tarm- og urinvejssystemet. 

Fra disse kilder tilføres anlægget sygdomsfremkaldende bakterier, virus, chlamydia 

(viruslignende smitstoffer), svampe, parasitter (snyltedyr) og orme æg.  

Mange forskellige arter, tilhørende grupper af mikroorganismer, er påvist ved undersøgelser i 

svømmeanlæg. Ikke blot i badevandet, men også på gulve, bænke m.v.  
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Disse smitstoffers muligheder for at foranledige sygdom er. bl.a. bestemt af effektiviteten af 

den udførte rengøring. 

 

Enkelte af de sygdomsfremkaldende mikroorganismer kan opformeres i selve badeanlægget. 

Det kan f.eks. være i stillestående vand på gulvarealer, i fugemateriale og i kalk- og 

fedtbelægninger.  

Da smitstoffer som nævnt kontinuerligt bringes ind i anlægget, må infektionsmulighederne 

reduceres ved hurtigst muligt at fjerne smitstofferne. Dette sikres ved at rengøringen udføres 

med kortest mulige intervaller. 

 

Nogle steder i anlægget kan betegnes som særlig risikobetonede. Specielt må der udvises 

omhu med gulvarealer, hvor folk færdes barfodet, børn ofte sidder, og med bænke, hvor folk 

sidder nøgne.  

Rifter i hud og de naturlige legemsåbninger kan let modtage smitstoffer, hvorved en uønsket 

smitte er indtruffet. 

Risiko for smitstofudveksling via gulve og bænke er meget stor, at denne smitstofoverførsel 

er - modsat i bassinet - ikke er hæmmet af en klorpåvirkning. 

 

Desinfektion af de mere risikobetonede områder vil kun undtagelsesvis komme på tale, som 

f.eks. hvis der er påvist en mere epidemisk optræden af sygdom blandt badegæsterne.  

Det er imidlertid vanskeligt at finde et universal-desinfektionsmiddel, som er effektivt over 

for alle de omtalte smitstoffer. 

Valg af desinfektionsmiddel må i givet fald ske under hensyntagen til smitstoffets formodede 

eller kendte natur.  

Eksempelvis vil flere af de almindelige desinficerende rengøringsmidler være uden sikker 

effekt over for mange aktuelle smitstoffer.  

 

Et badeanlæg repræsenterer et miljø, hvor mange mennesker mødes.  

Aktiviteterne bør derfor kunne foregå i sikker forvisning om, at såvel æstetiske som 

hygiejniske krav er opfyldt.  

Aktiviteterne i et svømmeanlæg er i sagens natur forbundet med muligheder for 

smitstofudveksling personer imellem. Dette faktum, som er bekræftet, motiverer specielle 

rengøringsforanstaltninger, som i detaljeret form er beskrevet i de efterfølgende afsnit.  
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5.1.13   Tilsmudsningsveje 

For det første at skabe forsvarlige hygiejniske forhold og for det andet at tilvejebringe og 

fastholde æstetisk tiltalende omgivelser i badeanlægget. 

 

Når der skal træffes beslutning om rengøringsmidler, metoder og den hyppighed, det enkelte 

skal rengøres med, er det af betydning at kende til, hvordan smudset tilføres overfladerne. 

Der kan nævnes, at smuds tilføres ved:  

Luftstrømning f.eks. støv. 

Spildt eller tabt materiale f.eks. kaffe, sodavand, papirstykker. 

Skridemærker fra f.eks. fodtøj, kørende materiel. 

Udfældninger af f.eks. kalk fra vand. 

Afsondring fra badegæster (hudfedt og partikler m.v.). 

 

Det er ikke muligt at forhindre tilsmudsning.  

Alene det forhold, at personer opholder sig i et lokale, er årsag til, at der "produceres" snavs. 

Kendskabet til smudsets transportveje giver god mulighed for at begrænse den transporterede 

smudsmængde. Dette reducerer rengøringsbehovet.  

 

Eksempler på foranstaltninger til at begrænse smudsspredningen er: 

Veldimensionerede og hensigtsmæssigt udformede indgangspartier, indrettet således, at 

udendørs snavs fjernes fra gæsternes fodtøj. 

Rummelige affaldsbeholdere, velplacerede og i tilstrækkeligt antal til imødegåelse af, at 

Affald efterlades på gulve, bænke, græs mv.. 

Anvendelse af ikke afsmittende materialer og udstyr. 

Sikre mulighed for nem og hurtig bortskaffelse af vand fra gulve for at hindre fastsiddende 

kalkudfældninger. Af samme årsag undgå utætte vandhaner, brusere, toiletkummer m.v.. 

 

En væsentlig smudsfaktor er støvet. Det vil normalt forekomme i varierende grad i alle 

lokaler. Støvkilderne findes både uden- og indendørs.  

De udendørs støvkilder er fra det tilstødende terræn, motorkøretøjer, træer og planter m.v. 

Støvpartiklerne vil være af mineralsk materiale, sod og tjærepartikler, blomsterstøv m.m.  

De indendørs støvkilder stammer hyppigst fra de aktiviteter, der her finder sted.  

Partiklerne kan komme fra personer i form af hår, tekstilfibre og hudpartikler.  

Desuden vil tobaksrygning medføre urenheder som aske og røgpartikler.  

Papiraffald vil også afgive luftbårne partikler.  
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5.2 Arbejdsopgaver i Administrationen 

 

5.2.1 Nyansættelser og arbejdsophør.  

Ansættelsesskema udfærdiges, og der indhentes skattekort, bankkonto nr. og kopi af 

livredderbevis fra den nyansatte. Den ansatte oprettes på svømmehallens telefon- og 

adresseliste. A-nøgle til Svømmehallen udleveres mod kvittering, der opbevares. 

Nøgle til garderobeskab, fløjte og Svømmehallens arbejdstøj udleveres.  

Ved arbejdsophør foretages inddragelse af udleverede ting og sletning på de forskellige lister. 

 

5.2.2 Lønsedler for månedslønnede  

Kontrollere sygedage sammenholdt med sygeseddel. 

Afspadseringssaldo kontrolleres med liste og ny afspadseringssaldo udregnes. Hvis ikke 

timerne er talt ned, gøres det. 

 

5.2.3 Daglige arbejdsopgaver  

Fakturaer kvitteres og attesteres i webbetaling. Billetindtægterne bogføres mindst 1 gang 

ugentligt. Der indberettes syge- og fraværssedler for de ansatte. 

Løse tvivlsspørgsmål i garderoben både internt og eksternt. 

Sørge for offentliggørelse ved opslag til badegæsterne af eventuelle stævner eller andre ting 

der gør, at Svømmehallen har delvis lukket. Tilrette, arrangere og afholde aftalte møder. 

Vedligehold af svømmehallens hjemmeside. Salg af rabatbilletter og kort efter henvendelse 

Fra gæsterne. Kontrol og vedligehold af svømmehallens billetautomat. 

 

5.2.4 Aftaler med lejere til Frederikshavn Svømmehal 

Fordelingen af tider i bassinerne 

I juni måned foretages fordeling af tiderne i det kommende skoleår for foreninger og klubber 

Efter skoleårets begyndelse fordeles de tider i øve bassinet, hvor skolerne ikke gør brug af 

dette, mellem de daginstitutioner, der har ønske herom. 

Ændringer af tider i løbet af året efter henvendelse fra daginstitutionerne. 

Forespørgsel og undersøgelser om ledige tider i øvrigt. 

Udsende bekræftelse på de tildelte tider. 

Udskrive regninger til de lejere, der skal betale.  

 

5.2.5    Indkøb 

Indkøb af varer til administration og svømmehallen.



Side   53 

5.3 Arbejdsopgaver Svømmehal  

 

5.3.1   Rengøringsvejledning  

I forbindelse med lukketid, vil det bedste være at rengøre samtlige vådrum, men økonomisk 

og praktisk er dette oftest ikke muligt.  

Derfor opdeles rengøringen i et svømmeanlæg oftest i morgen og aftenrengøring samt 

perioderengøring. 

Rengøringsvejledningen tjener til vejledning for personer, der ikke tidligere har været 

beskæftiget ved det pågældende arbejde, men også til vurdering af den praktiske 

rengøringsindsats. Den er udarbejdet således, at de der har rengøringen sammen, selv kan 

vælge metoden og fordele arbejdet mellem sig.  

Personerne er som gruppe indbyrdes ansvarlig for at rengøringsfunktionerne bliver udført, og 

at anlægget står rent og er klar til næste dag. 

 

5.3.2   Aftenrengøring ved lukkevagter 

Ved lukketid efter offentlig badning, alle ugens 7 dage udføres aftenrengøring i bygningen, 

for at få anlægget gjort klar til næste dag. 

Bliver rengøringen ikke udført ordentligt, eller helt udeladt, tørrer områderne om natten ind 

med fastbrændte bakteriefyldte aflejringer, med brunt slimet kalkfedt og bakterier fra 

gæsterne, og det bliver meget sværere at rengøre.  

Grundig rengøring i vådafdelingen er altså vigtig.  

Vær specielt omhyggelig på gulvene, under bruserne - ca. en meter op, således at før omtalte 

urenheder, der har stor smittefare, skylles helt væk.  

Svømmehal, toiletter, bruse- og omklædningsrum og solarier hører under aftenrengøringen.  

 

5.3.3   Aftenrengøringen 

Bassinarealer spules, opsamling af papir, blade og affald lagt i blomsterkummer. 

Alle øvrige våde gulve, håndvaske og toiletter i de våde gangsystemer vaskes. Der skal tages 

hensyn til de badende. Vask kun i områder, der er afspærret for gæster. 

Alle lodrette fliser under bruserne vaskes i op til ca. en meter  

Gulvriste tømmes for hår mv. 

Spejle i alle vådrum rengøres  

Sæbe i alle dispensere og toiletpapirsruller fyldes op 

Plastikposer i kurve på væg tømmes/skiftes  

Plastikposer i affaldsspande på gulvene i omklædningsrum, og sol tømmes/skiftes 

Der spules og svabes på gulve 
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Bøjler fordeles og hænges op  

Håndklæder lægges til vask og glemt tøj hænges til tørre, før opbevaring 

Besøgsstatistik udfyldes og lægges i billetsalget 

Skabe efterses. 

Lys slukkes, alle yderdøre og vinduer lukkes, og der låses. 

 

5.3.4   Rengøring i den offentlige badetid 

Omklædningsrummene svabes efter behov.  

Toiletter efterses og holdes rene og der fyldes op med toiletpapir etc.   

Motionsrum, kontrolleres for uvedkommende. 

Toiletter og forhal efterses løbende.  

Affaldsspande tømmes. 

 

5.3.5   Bundsugning 

Urenheder som plaster, hud og løse hår bundfælder sig. Det er af stor vigtighed, at disse 

urenheder fjernes, bassinbunden bliver derfor støvsuget efter særskilt plan for bundsugning. 

Bundsugningen bevirker også, at vandkvaliteten bliver bedre, og man kan nedsætte indholdet 

af klor.  

 

5.3.6   Svømmehal 

1 meter vipper og 3 meter vipper rengøres, og med undtagelse af gelænder og trin, smøres alt 

med syrefri olie.  

Trappe og startskamler smøres med syrefri vaseline.  

Stål omkring bassin rengøres 

Vinduer afvaskes, hvor der kommer sprøjt  

Vinduer over sprøjthøjde rengøres  

Vindueskarme og blomsterkummer rengøres 

Gulv rengøres med rengøringsmiddel  

Gulve ordnes med alge- og desinfektionsmiddel  

Overvågning rengøres 

Rutsjebane rengøres 

Indvendigt bassin kant rengøres 

Stole og liggestole rengøres 

Planternes blade aftørres 

Bælte- og pladeholdere rengøres og smøres med syrefri olier 

Armvinger vedligeholdes, nye pustes op. Der skal altid være en ca. 40 af alle 3 slags. 
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5.3.6.1   Bruserum og sauna og dampbad. 

Gulve og siddearealer rengøres og desinficeres efter behov 

Vægge rengøres efter behov 

Lyskassernes plader rengøres  

Toiletter, pissoirer, håndvaske og døre rengøres og vokses  

Saunabænke rengøres og desinficeres  

Håndvaske rengøres 

 

5.3.6.2   Omklædningsrum 

Gulve, vægge og bænke rengøres hver iflg. plan 

Omklædningsrum og bænke rengøres 

Handicaprum rengøres 

Døre rengøres 

Hårtørrer rengøres 

Ventilationsriste rengøres 

Skabe rengøres 

Manglende numre til skabe laves 

 

5.3.7   Periodisk rengøring  

Fuldstændig rengøring under den daglige aftenrengøring er ikke muligt på samtlige 

overflader. Der er derfor udarbejdet en periodisk rengøringsbeskrivelse, der angiver de 

rengøringspunkter, der skal ordnes efter et nærmere angivet tidsinterval. Kun derved sikres, 

at man også rengør områder i rum som ikke nås, eller kun overfladisk nås, ved 

aftenrengøringen.  

 

5.3.8 Hverdag og Weekenden 

 Klor og syre påfyldes 

 Flovglas kontrol/tømmes 

 Bundsugning af bassiner (husk rengøring af filter) 

 Foyer (oprydning, tømme skraldespande og støvsugning.) 

 Toiletter ved balkon 

 Tøm jævnligt skraldespande i frokoststue og information 

 Kold sauna spules ren og desinficeres (penitol) 

 

 



Side   56 

5.4 Arbejdsopgaver drift 

 

5.4.1   Kontrol af bassinvandskvaliteten 

Hverdage mellem kl. 07.00 og kl. 16.00 er de tekniske medarbejdere, der sørger for at 

vandkvaliteten er badevandskvalitet inden for de grænseværdier, der står i Vejledning fra 

Miljøstyrelsen om kontrol af svømmebadsanlæg – år 2011. 

Uden for dette tidsrum er det den ansvarlige leder, der sørger for, at ingen badegæster bruger 

bassiner, uden at livredderen har sikret sig, at vandkvaliteten er i orden. Derfor skal 

livredderen ved bassinet hver morgen på alle åbningsdage tage en vandprøve af bassinvandet 

i øvebassinet, morskabsbassinet, og 25 meterbassinet og koldvandskaret. 

Hvis klor eller pH-værdier er uden for den vejledende værdi, skal den tekniske medarbejder 

eller halinspektøren kontaktes, for at vandkvaliteten kan bringes inden for den vejledende 

værdi. 

 

5.4.2   Tjekliste 

Driftsjournal udfyldes samtidig med at tekniske anlæg efterses - Daglig. 

Bygningen og teknikken efterses - fejl og mangler udbedres - Daglig. 

Lyskilder efterses og defekte pærer udskiftes - Daglig. 

Depotrum fyldes op med forskellige artikler - Daglig. 

Affald bringes i containere - Daglig. 

Gulv vaskes i kælderen - Månedlig. 

Stål i teknikrum vaskes og smøres ind syrefri olie - 2 gange årlig. 

Udendørs på hele grunden fjernes papir, pap og andet affald - Daglig. 

Ukrudt brændes eller luges væk - Løbende på terrassen. 

Affaldsrum holdes pæn og ryddelig, fejes og vaskes - Efter behov. 
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5.5 Ordliste for rengøringsmidler 

 

Rengøringsmidler er sammensat af en række bestanddele, hver med sin vigtige funktion. 

Denne ordliste er en kort forklaring af de mest almindelige ord. 

 

 ACETONE organisk opløsningsmiddel 

 

 AEROSOLDÅSE spraydåse, hvor midler opbevares under tryk, og derfor kan presses ud 

som skum eller fint støv. 

 

 AFSPÆNDINGSMIDDEL middel, der nedsætter vandets overfladespænding, f.eks. 

overfladeaktive tensider. Afspændingsmidler tilsættes sidste hold skyllevand i 

opvaskemaskinen for at undgå kalkpletter. Bruges i universalrengøringsmidler til befugtning 

og ved tæpperengøring som antistatisk behandling. 

 

 AKTIVE STOFFER anvendes i desinfektionsmidler. Hæmmer og dræber 

mikroorganismer. Eksempler aldehyder, chloramin, hypoklorit, kvarternære 

ammoniumforbindelser, metalforbindelser, fenol. 

 

 ALKALI væske med en pH-værdi mellem 7 og 14. Eks.: kaustisk soda, 

grundrengøringsmidler, salmiak. 

 

 ALKOHOL sprit, ethanol. 

 

 AMMONIAKVAND salmiakspiritus - luftarten ammoniak opløst i vand. 

 

 ANIMALSK SÆBE fedtsyresæbe - fremstillet af dyriske fedtstoffer, f.eks. krystalsæbe. 

 

 ANIONAKTIV TENSID syndet og sæbe med negativ ladning, mister sin virkning ved 

blanding med kationaktive (positiv) tensid. Højt skummende. 

 

 BAKTERICID et baktericid er en kemikalietype, der kan dræbe bakterier. Ingen 

baktericider kan dræbe alle bakterietyper og er heller ikke lige virksomme over for de 

bakterier, de kan påvirke. 
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 BEFUGTNINGSEVNE evne til at nedsætte overfladespændingen. 

 

 BENZIN organisk opløsningsmiddel. 

 

 BLEGEMIDDEL bleger pletter og farver. Eks.: Klor, citronsyre, perborat. 

 

 BLØDGØRER er en kemikalietype af olieagtig konsistens, der tilsættes polymere for at 

gøre disse bløde og elastiske. Ren polymer kan sprække og gå af i flager, fordi den er hård og 

uelastisk. Tilsættes blødgører, bliver polymer væsentlig mere modstandsdygtig. 

 

 CELLULOSEFORT organisk opløsningsmiddel. 

 

 CHLOROTHENE organisk opløsningsmiddel, der kan erstatte stenkulsnafta og 

tetraklorkulstof. 

 

 CITRONSYRE middelstærk organisk syre. Ugiftig, let blegende. Bruges bl.a. som 

afspændingsmiddel. 

 

 DEMINERALISERET VAND, vand hvor mineralerne er fjernet, er ikke altid destilleret. 

 

 DESINFEKTION mikroorganismer dræbes og/eller hæmmes. 

 

 DEODORISERER "dækker dårlig luft". 

 

 DETERGENTER rengøringsmidler. 

 

 DISPERGATOR en dispergator har den egenskab, at den kan få ganske små faste 

partikler til at holde sig svævende i væske. Som dispergator anvendes ofte kompleksfosfater, 

eta eller syndeter. Navnet stammer fra det latinske ord "dispergere", der betyder at sprede. 

Dispergator sættes til flydende midler, så bundfald eller opstigning til overfladen af små faste 

partikler undgås. Man kan f.eks. forhindre kalk fra hårdt vand i at sætte sig, og man undgår et 

kedeligt gråt kalkslør. 
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 DOSERINGSPUMPE pumpe til dosering af flydende rengøringsmidler. 

 

 EDTA kalkbinder. 

 

 EMULGATOR er et overfladeaktivt stof, som nedsætter grænsefladespændingen, så en 

blanding bliver mulig. Visse væsker og stoffer lader sig normalt ikke blande. Ved tilsætning 

af emulgator fås en emulsion. Ser man en emulsion under mikroskop, ses at den ene væske er 

blevet findelt i små dråber, der svæver rundt.  

 

 ENZYM er et proteinstof, der bruges som hjælpestof til at opløse snavs. De fleste 

enzymer ødelægges ved temperaturer over 60o C. Der findes enzymer, som er 

proteinnedbrydende. De er ofte afhængige af bestemt temperatur, pH og virketid. Anvendes i 

væske og rengøringsmidler. 

 

 FEDTSYRE udvindes af fedt og olie fra dyr og planter. Fedtstof består af forskellige 

fedtsyrer og disse anvendes i produktionen af fedtsyresæbe f.eks. sæbespåner og 

krystalsæber, de kaldes også rene sæber og natursæber. 

 

 FENOL desinfektionsmiddel. 

 

 FORMALDEHYD desinfektionsmiddel. 

 

 FORMALIN desinfektionsmiddel. 

 

 FOSFATER - KALKBINDERE rengøringsmidlerne er tilsat kalkbindere under en eller 

anden form. Fosfat er et eksempel på en kalkbinder, på deklarationerne ses navne som 

pyrofosfat, kompleksfosfat, polymere fosfater, trinatriumfosfat. Der er gode grunde til, at 

man tilsætter fosfater:  

1.De danner forbindelser, der ikke udfældes med kalk, magnesium og tunge metaller. Det vil 

sige vandets hårdhed fjernes ved tilsætning af fosfater, og man undgår, at kalken sætter sig på 

rengøringsobjekterne.  

2.Fosfaterne regulerer pH-værdien i rengøringsmidler. 

3.Fosfaterne virker som dispergator eller emulgator i visse sammenhænge. Disse egenskaber 

gør fosfat til en vigtig bestanddel af både de syntetisk fremstillede og ægte sæber. I disse år 

forsøger man at finde erstatninger for fosfater, idet fosfater medvirker til miljøforureninger i 

søer og vandløb. Eta og Nota er et eksempel på et andet kalkbindende stof. 
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 FOSFORSYRE middelstærk uorganisk syre. Findes ofte i toiletmidler og 

kalkfjerningsmidler. 

 

 FUNGICID svampedræbende middel. 

 

 HUDBESKYTTELSES-MIDDEL mange af de kemikalier, der anvendes til fremstilling 

af rengøringsmidler, kan være skadelige for hænderne. Der kan forekomme udtørring ved, at 

alt naturligt hudfedt opløses. Der kan ved overfølsomhed forekomme eksem. Stoffer som 

silikone, lanolin, glycerin m.fl. kan afhjælpe nogle af disse gener og bruges som 

hudbeskyttelsesmidler. Disse stoffer indgår i kemiske handsker og som bestanddele i nogle 

rengøringsmidler. 

 

 HARPIKS naturlig eller syntetisk voks. 

 

 HYDROTROPER hjælpestoffer, som muliggør fremstilling af koncentrerede, klare, 

flydende rengøringsmidler. Har normalt ingen rengørende virkning. 

 

 INHIBITOR en inhibitor er oftest kat- og nonjoniske tendenser, der bruges som et 

beskyttelsesmiddel mod syreangreb på metaller. Kaldes også korrosionshæmmer(korrosions 

= kemisk angreb). Betegnelsen stammer fra det latinske ord "inhibere", der betyder forbyde. 

Syrer og stærke alkalier ødelægger metal, inhibitoren kan forhindre eller reducere angrebet. 

Men en inhibitor beskytter kun metal, ikke emalje. Et badekar kan derfor blive hårdt 

medtaget, hvis det forkerte rengøringsmiddel anvendes. Findes i toiletrensemidler og 

kalkfjerner. 

 

 ISOPROPYLALKOHOL afgiftsfri sprit, der anvendes som opløsningsmiddel. 

 

 KALISÆBE fedtsyresæbe, fremstillet af fedtsyre og kalilud. F.eks. brun sæbe, flydende 

sæbe, flydende håndsæbe. 

 

 KALKBINDER fosfat, Eta, Nta. 

 

 KALKSÆBE forbindelse mellem fedtsyresæbe og vandets kalk. Kan opløses med 

kompleksfosfater eller syre. 
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 KARBONATER salte af kulsyre. Eks. soda, potaske stærkt alkalisk. 

 

 KATIONAKTIVE TENSIDER overfladeaktivt stof. Syndet med positiv ladning. 

Kvaternær ammoniumforbindelse. Mister sin virkning ved blanding med anionaktiv tensid. 

 

 KLOR meget giftig, gulgrøn luftart. Stærkt bakteriedræbende og blegende. Må aldrig 

blandes sammen med salmiaksyre eller sure midler. Sælges blandet i vand i forskellig styrke. 

 

 KLORIDER salte af saltsyre. Almindeligt køkkensalt er et klorid - natriumklorid. Bruges 

bl.a. til blødgøring af vand i opvaskemaskiner. 

 

 KOMPLEXFOSFATER fosforsyresalte, som binder kalken i det hårde vand.             

Har rengørende virkning og giver passende alkalitet - justerende virkning. 

 

 KVARTERNÆRE fjerner statisk elektricitet. 

 

 AMMONIUMFORBINDELSER desinfektionsmiddel. Kation. 

 

 KÆRNESÆBE fast fedtsyresæbe - ca. 80 % fedtsyre. 

 

 KVARTS kisel/kiselsyre, sandkorn i slibemidler. 

 

 LANOLIN hudbeskyttelsesmidler. 

 

 LEVNEDSMIDDELFARVE farvestoffer, det er tilladt at tilsætte levnedsmidler 

(ugiftige) og rengøringsmidler, der anvendes i levnedsmiddelindustrien. 

 

 NATRONSÆBE fedtsyresæbe fremstillet af fedtsyre og natronlud. F.eks. håndsæbe og 

sæbespåner. 

 

 NATRONAKTIVE TENSIDER overfladeaktivt stof, som kan blandes med både 

anionaktive og kationaktive syndeter. Indgår i de fleste rengøringsmidler - svagt skummende. 

 

 NTA kalkbinder. 
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 OPLØSNINGSMIDLER kendes også under navnet organiske opløsningsmidler. Af 

opløsningsmidler kan nævnes benzin, terpentin sprit, cellulosefortynder og acetone. Der kan 

ikke måles pH-værdi i opløsningsmidler, da der ikke er tale om vandige opløsninger. 

Opløsningsmidlerne er såkaldte flygtige væsker, dvs. de fordamper ved almindelig 

rumtemperatur. Deres dampe er farlige at indånde. Ved arbejde med disse midler skal derfor 

udvises stor forsigtighed. Sørg for god ventilation og pas på brandfaren. Opløsningsmidler 

bør derfor opbevares i specielle giftflasker og helst i aflåste skabe. Der skal kun opbevares 

begrænsede mængder af disse midler, og de skal altid omgås med stor forsigtighed. 

Opløsningsmidler kan forekomme i visse rengørings- og grundrengøringsmidler. 

 

 PERBORAT anvendes som blegemiddel i selvvirkende vaskemidler og rengøringsmidler. 

 

 POLYMER er en fællesbetegnelse for en lang række stoffer, der forekommer naturligt 

(gummi) og kan fremstilles syntetisk (plastik og kunstharpiks). Opbygningen af denne 

kemikalietype er kompliceret - dannet af lange atomkæder. En polymerisation er en proces, 

hvor mange små, men ens molekyler, sluttes sammen til et stort. Typen anvendes i de fleste 

gulvpolisher (f.eks. akrylpolymer, styrenpolymer), og de lag, der efterlades på gulvet, når 

polishen er tør, består hovedsaglig af polymer. Betegnelsen - metalliseret polish - angiver, at 

disse lange atomkæder er koblet sammen med et metal. Disse polymer vil være meget hårde.  

 

 SALMIAKSPIRITUS ammoniakvand. 

 

 SILIKATER er stærkt alkaliske salte af kiselsyre. De tilsættes bl.a. maskinopvaskemidler 

og vaskemidler for at beskytte aluminium og galvaniserede overflader i maskinen og forbedre 

vaskevirkningen. Pas på med underdosering af maskinopvaskemidler. Det kan medføre for 

meget silikat i vaskevandet, og derved kan der udfældes kiselsyre på glas og porcelæn. 

Kiselsyre kan ikke fjernes.  

 

 SLIBEMIDDEL slibemiddel findes i skurepulver, skurecreme, pudsecreme og 

håndskurenylon. Slibemidlets hårdhed afhænger af det mineral, det er lavet af og dermed 

mineralets hårdhed, kornstørrelse og kantethed. Mohs hårdhedsskala fortæller noget om 

mineralernes hårdhed. Det er 10 trin - hvert trin repræsenteret af et mineral. Hvert mineral 

kan ridse et lavere placeret på skalaen, men ikke et højere. 

 

Mohs skala nr. Slibemidlers hårdhed målt efter Mohs skala 
Talkum 1  

Gips 2  
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Kalkspat 3  
Flusspat 4  
Apatit 5 Hvid og lyseblå skurenylon  

Feldspat 6 Pimpsten, blød skurepulver og gul skurenylon. 
Kvarts 7 Hårdt skurepulver, ren kvarts og ståluld.   
Topas 8 Grøn skurenylon, rens let og skurepulver. 

Korund 9 Karborundum, sort, grå og råd skurenylon 
Diamant 10 Karborundum 

 

 STABILISATOR er kemikalietyper, der tilsættes for at forbedre midlers lagerholdbarhed 

- gøre dem lys- , temperatur- og fugtbestandige. Under fabrikation af rengørings- og 

plejemidler blandes forskellige væsker og kemikalier for at bestemte virkninger kan opnås. 

Imidlertid er sådanne blandinger ikke altid holdbare og vil efter et stykke tid skille ad eller 

klumpe. Ved tilsætning af stabilisator gøres blandingen stabil. Som stabilisator kan der 

anvendes syndeter. 

 

 SULFATER almindeligt, billigt fyldstof med en vis rengøringseffekt. 

 

 SYNDETER syntetisk detergent (sæbe). Fremstillet ved svovlsyrebehandling af 

forskellige alkoholer. Syndeter befugter, er fedtopløsende, pH-neutral.  

 

 SYRE væsker med en pH-værdi mellem 0 - 7 f.eks. fosforsyre, saltsyre, svovlsyre, 

citronsyre, myresyre, mælkesyre. Virker i rengøringsmidler, kalk - og rustfjernende midler. 

 

 TENSIDER overfladeaktive stoffer. Fællesbetegnelse for sæbe og syndet. 

 TERPENTIN opløsningsmiddel. 

 UREA kaldes også carbamid. Et kemisk urinstof, der anvendes for at stabilisere pH. 

 VEGETABILSK SÆBE fedtsyresæbe fremstillet af plantestoffer, ofte sojaolie, 

kokospalmeolie. 

 VOKS findes i bonevoks og i nogle vaskeplejemidler. Stammer fra dyr, planter og kan 

fremstilles syntetisk. 
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Afsnit 6 

Sikkerhedsforhold 
 

 

6.1 Gæsternes sikkerhed  

6.2 Ansvarsforhold 

6.3 Regler for gæster 
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6.1 Gæsternes sikkerhed 

 

Der iværksættes en optimal indsats for at redde en nødstedt gæst. Kemikalieulykker, 

håndtering af ulykker, evakueringsplaner, brug af genoplivningsudstyr, sygdomstilfælde og 

alarmering er beskrevet i det følgende. Sæt dig ind i stoffet og tal med dine kolleger, hvis der 

er noget, du er i tvivl om.  

 

6.1.1   Sikkerhed for de badende og badning på eget ansvar. 

Børn under 8 år har  ikke adgang uden følgeskab af en voksen. 

Al benyttelse af Svømmehallen og dens lokaler sker på eget ansvar. 

For at det bliver så sikkert som muligt, at bade i Frederikshavn Svømmehal, er der visse 

regler, de badende skal overholde.  

Det er Svømmehallens livreddere der påser, at disse regler overholdes. Derfor har 

Frederikshavn Kommune ansat livreddere foretager opsyn ved bassinerne. Opsynet består af 

en livredder, ved mange gæster to livreddere - altså ikke livreddere ved alle svømmehallens 

bassiner. 

Antallet af livreddere er fastsat under hensyntagen til vandareal og vanddybder, antal 

badegæster under normale forhold, anlæggets overskuelighed og omfanget af vandaktiviteter. 

 

Der er 3 størrelser armluffer at vælge imellem. Børn, der hopper i vandet med armluffer på, 

kan miste dem, hvis armene, under spring fra bassinsiden, holdes oppe over hovedet. 

 

6.1.2   Sigtbarhed i bassinerne 

Man kan ikke overalt se bunden i noget bassin, der er i brug af gæster.  

Det skyldes som oftest reflekser i vandoverfladen på grund af solindfald og bølger fra de 

badende.  

I svømmehallens 25 meter bassin forstærkes dette problem, idet meget sollysindfald gennem 

det store ovenlys i taget hæmmer sigtbarheden gennem vandoverfladen.  

Når der sker en drukneulykke, er det derfor nogle gange en af de badende, der ser den 

forulykkede ligge på bunden af bassinet. 
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6.1.3  Overvågningsudstyr. 

I 25 meter bassinet er der opsat fire undervandskameraer til overvågning af badegæsterne + 5 

kameraer til de øvrige bassiner. Overvågningen i 25 m bassinet sker med 

undervandskameraer, som kan være en hjælp til at overskue bundforholdene. Billederne fra 

kameraerne optages og gemmes i 14 dage.  

 

6.1.4 Alarmeringsplan ved drukneulykke 

 

Livredder 1: 

Trykker på en af de 3 alarmknapper i hallen, samt gør anskrig. 

Den forulykkede hentes hurtigst op af bassinet og der gives den nødvendige førstehjælp. 

 

Livredder 2:  

Orienterer sig om ulykken og sørger for, at ilt-udstyr, hjertestarter og tæppe kommer ud til 

den forulykkede samt ringer 1-1-2 - kan foretages fra alle telefoner – og hjælper livredder 1 

Øvrigt personale evt. gæst der involveres i redningsopgaven, sørger for, at dobbeltdøren bag 

livredderstol er låst op. Hjælper til med at identificere den forulykkede. Hjælper med til at 

holde nysgerrige på afstand. Får navn og adresse på vidner. 

 

Ingen må udtale sig til pressen. Der skal altid henvises til Inspektøren eller dennes 

stedfortræder. 

 

Mindre uheld 

Den tilskadekomnes læge kontaktes hvis muligt. Ellers ringer man til lægevagten på  

tlf. 70 150 300 og rekvirere om nødvendigt Falk transport på tlf. 70 10 20 30. Husk at opgive 

abonnements nr. 180 92 008. Pårørende kontaktes hvis muligt. Udfyld altid en skadesrapport, 

da disse oplysninger senere kan vise sig nødvendige. 
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6.1.5 Ved Brand / klorudslip 

Anvend altid kaldeanlægget i overvågningen. 

Brand. Bed alle om at forlade svømmehallen af nærmeste udgang. Gør lærere / ledere 

opmærksom på, at de skal sørge for, at alle elever kommer med ud. 

Klorudslip. Evakuer alle helt ud af svømmehallen imod vindretningen. Gør alle 

opmærksomme på at ingen må gå fra stedet, uden at de er blevet undersøgt af kvalificeret 

hjælp.  

Ring 1-1-2  

Telefonliste  

Politi 1-1-4          

Frederikshavn Sygehus 99 20 21 22 

Lægevagten 70 150 300  

   

6.1.6   Genoplivningsudstyr 

Svømmehallen har en plomberet genoplivningskuffert indeholdende iltflaske påmonteret 

maske. Desuden er der et sug som anvendes ved f. eks opkastning under genoplivningen. 

Herudover har svømmehallen en øvekuffert som bruges i prøvesituationer og til træning. 

Indholdet i de to kufferter er identiske. I den plomberede kuffert er der ligeledes almindelig 

førstehjælpsudstyr så som antichoktæppe plaster ispose etc.  

Svømmehallen har også en hjertestarter som svømmehallens faste ansatte har modtaget 

undervisning i at bruge i henhold til de på tiden givne retningslinjer. Det er en af disse 

medarbejdere der skal betjene hjertestarteren.  

Der forefindes ligeledes et ”Spineboard” som er en båre der kan bruges i vand. 

Genoplivningsudstyret er placeret i livredderrummet,  

Der er træningsudstyr til træning af hjertemassage, dykning efter dukke og kunstigt åndedræt. 

 

 

6.1.7  Brug af genoplivningsudstyr 

I princippet virker alle typer af ventileringsapparater til genoplivning ens og anvendes stort 

set på samme måde.  

Med hensyn til brugen af hjertestarteren henvises der til en vis etik på området, hvilket 

betyder at alle fastansatte har været på kursus i brugen i denne og til en hver tid kan anvende 

den. Kurset i brug af hjertestarteren fornyes ligesom førstehjælpen hvert år. 

Kufferten i Frederikshavn Svømmehal indeholder som standard 1 maskestørrelse som også 

bruges til spædbørn. 
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 Efter en grundig indlæring og træning i brugen af ventileringsapparaturet, kan alle benytte 

apparatet til kunstig åndedræt af bevidstløse personer. 

Apparatet kan også benyttes til at stimulere åndedrættet hos personer med utilstrækkelig 

vejrtrækning. 

Anvendes ventilationsapparaturet uden tilslutning af ilt, vil ventilationen ske med 

atmosfærisk luft, der normalt indeholder 21 % ilt. 

Til sammenligning vil indblæsningsluft, givet som indblæsning fra en person, kun indeholde 

16 % ilt. 

Ved anvendelse af apparatur med ilt tilslutning har man således mulighed for at dosere fra 

21 % til 50 % ilt. 

Ventilationsapparatet må kun anvendes af personer med tilstrækkelig træning i brugen. 

 

Følgende fremgangsmåde kan følges 

 placer dig bag den forulykkedes hoved 

 læg masken over mund og næse, og tryk den tæt mod den forulykkedes ansigt 

 sæt dig på knæ, og hold den forulykkedes hoved bag overbøjet ved at trække underlæben 

opad og bagud med den venstre hånd mens man holder på masken, man blæser nu selv i 

iltstudsen indtil brystkassen hæver sig – man løfter nu sit eget hoved mens den forulykkedes 

passive udånding finder sted. 

Den forulykkedes brystkasse skal hæve sig ved hver indblæsning - og sænke sig ved hver 

passiv udånding. 

Gennem maskens glasklare midterparti holdes øje med opkast o. lign., samt den kortvarige 

dugning af masken, som forårsages af den passive udånding. 

Ventilernes funktioner kan kontrolleres gennem det glasklare ventilhus. 

Hvis ventilationsapparatet ikke umiddelbart virker, eller hvis livredderen ikke har fået hentet 

ventilationsapparatet, spildes ikke tid på at få apparatet til at virke, eller hente andet, men 

genoplivning påbegyndes straks ved anvendelse af mund til mund eller mund til næse 

metoden.  

 

 

6.1.8 Klorgas ulykker 

Blanding af klorholdige og syreholdige produkter vil danne giftige klordampe. Klorgas er 

meget farligt, og man kan dø af det. Der kan ved brand, eksplosion eller jordskælv ske 

sammenblanding af klor og saltsyre. I den slags tilfælde skal man være opmærksom på en 

eventuel Klorgas ulykke. 
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6.1.9 Evakueringsplan ved klorgasulykke, brand og lignende 

Under brand, kraftig røgudvikling, ved klorgas uheld (kvælende lugt), eller hvis der af andre 

grunde skulle være brug for at evakuere svømmehallen, sørger livredderne for at 

 ventilationsanlægget slukkes  

 badegæster på en rolig måde meddeles, at anlægget skal forlades gennem de afmærkede 

nødudgange. Alle livreddere hjælper med at få folk til nødudgangene og sørger for at 

evakuering sker under så betryggende forhold som muligt 

 modtage politi/brandvæsen og over for disse, oplyse om der fortsat er personer inde i 

bygningen. 

 

6.1.10   Sygdomstilfælde - ildebefindende i vandet   

Hvis et epileptisk anfald finder sted, og det sker i vand, går den ramte uden varsel til bunds. 

Har et barn epilepsi, er det vigtigt, at skole, klub eller personer, selv informerer livredderen 

om risikoen for et epileptisk anfald. 

Blodprop og hjertestop kan også forekomme i svømmehaller, og risiko for at dø af det er stor 

i en svømmehal, hvis det ikke opdages. Risikoen er specielt stor under morgensvømning, 

hvor der er mange pensionister. 

Skulle der efterfølgende være et eller andet, som har gjort, at der er skønnet forkert omkring 

vagtlæge, ambulance eller taxa, og vi bliver præsenteret for en regning, så betaler 

Svømmehallen.  

Ved store ulykker skal der ske underretning om hændelsesforløbet til nærmeste familie. 

Ved dødsulykker er det politiet, der kontakter de nærmeste.  

 

6.1.11   Afrapportering ved uheld, tyveri og klage  

Ved et hvert uheld, tyveri eller skade, der sker i forbindelse med benyttelse af badeanlægget, 

skal livredder eller involveret personale udfylde en rapport, der snarest afleveres til anlæggets 

ansvarlige leder. 

På baggrund af rapporten udarbejdes der periodisk en statistisk oversigt, der danner baggrund 

for en risikoanalyse af badeanlægget. 

Alle glemte værdigenstande opbevares for glemte sager. Ikke afhentede værdigenstande 

afleveres periodisk til Frederikshavn Politi.. 
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6.2 Ansvarsforhold 

 

6.2.1   Ansvarsforhold 

En ulykke i en svømmehal er altid tragisk og desværre næsten umulig at undgå. Ansvaret er  

altid hos den arrangerende og/eller den ansættende myndighed. 

Livredderen kan ikke hindre, at der sker ulykker, men hvis det sker, er det livredderens 

opgave at yde en fornøden, kvalificeret indsats i form af førstehjælp.  

Ved skolesvømning, er det skolenævnet (ledende skoleinspektør/skoledirektør), der har det 

juridiske ansvar. 

Ved klubsvømning er det bestyrelsen for svømmeklubben, der har det juridiske ansvar. 

 

Ved offentlig badning i kommunale anlæg er det kommunen (ved dens leder på stedet), der 

har det juridiske ansvar. Ansvaret varetages af livredderne, der ikke må svigte deres 

bassintilsynspligt.  

 

6.2.2   Tilsidesættelse af tilsynspligten og ansvarsplacering 

Hvis der sker en ulykke, er der 3 muligheder for ansvarsplacering 

 

 Hvis tilsynet har været i orden, kan livredder, svømmelærer eller institution ikke drages til 

ansvar. Ulykken betegnes da som et hændeligt uheld. Det kan være den skadelidtes egen 

skyld, og ulykken kan være forårsaget af f.eks. blodprop, hjertestop, epilepsi osv.  

 

 Hvis der har været tilsyn, men det har været udført af ukvalificerede personale. f.eks. af 

en afløser, der uden svømmelærereksamen eller skolernes svømmelærerkursus, er sat til at 

varetage timen, så er skolens ledelse erstatningspligtig. Det samme forhold gælder for en 

livredder. 

 

 Hvis tilsynet har været i orden, men har svigtet i afgørende minutter, f.eks. ved at tilsynet 

har været på toilet, er gået i vandet eller har været borte i anden anledning, så er skolen eller 

institutionen i første omgang ansvarlig og erstatningspligtig, men kan senere rejse krav 

(regres) mod vedkommende, der forsømte tilsynspligten - læreren eller livredderen. 
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6.2.3   Ansvarsforhold for skoler, foreninger og daginstitutioner 

 

Skolerne har deres "Cirkulære om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med 

svømmeundervisning i folkeskolen". 

 

Daginstitutioner og klubber har ikke umiddelbart nedskrevne regler fra centralt hold, men det 

ansvar de har, når de går med børnene på gaden, - gælder også i svømmehallen. 

 

Svømmehallen har udarbejdet en opsynsvejledning som fortæller de voksne ansvarlige om 

svømmehallens særlige risikoområder og hvor man skal være placeret i hallen for at udføre 

det optimale opsyn. Denne vejledning udleveres til alle skoler og foreninger som benytter 

hallen, ligesom der er opsat i svømmehallen ved døren ud til dameomklædningen. 
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6.3 Regler for gæster 

 

6.3.1   Regler i omklædningsafdelingen  

Til handicappede er der separat omklædning, hvis det ønskes. 

 

6.3.2   Regler i garderobeafdelingen 

I den offentlige badetid skal alle badegæster opbevare deres tøj i garderoben. 

 

Medlemmer af klubber, foreninger, der benytter hallen, har først adgang til bruserum 15 

minutter før træningstiden begynder, og skal have forladt bruserummene 15 minutter efter 

træningstiden er afsluttet. 

 

6.3.3   Regler i bruserum 

Afvaskning foregår uden badetøj.  

Badetøj skal hænges på knagerne og ikke på gulvet i bruserummene.  

Alle, der ønsker at benytte Svømmehallen i den offentlige badetid, skal vaske sig og skylle 

sæben af uden badetøj. Det er vigtigt, at man vasker sig på udsatte steder, - under armene, 

skridtet og på fødderne, det er lige så vigtigt at sæben skylles af i bruserummene. Fra de 

udsatte steder er der stor risiko for tilførsel af urenheder til bassinerne. Tilførsel af urenheder 

til bassinvandet kræver mere klor. Klor er sundhedsskadeligt. 

Handicappede med defekter eller proteser må dog gerne brusebade med badetøj. 

 

6.3.4   Regler i saunaer. 

Der skal bruges håndklæde som siddestykke - derved formindskes faren for 

bakterieoverførsel. Man skal vaskes før brug af saunaer og svømmebassiner. 

 

6.3.5   Svømmebassinerne 

Bassinregler giver livredderen holdepunkter og er med til at indføre en vis ensartethed.  

Det skal dog ikke gå ud over den enkelte livredders muligheder for at være fleksibel.  

Derfor er der mulighed for at bryde reglerne, men når teksten "kan ikke fraviges" er skrevet 

efter reglen, skal reglen overholdes. Omkring de resterende regler må livredderen som 

skrevet vurdere situationen i hvert enkelt tilfælde.  
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6.3.6   Bassinregler 

Livredderen skal påse, at badegæsterne ikke : 

Bruger legetøj på rutsjebanen.  

Er mere end en person på rutsjebanen ad gangen "kan ikke fraviges". 

Rutsjer på rutsjebanerne med hovedet først "kan ikke fraviges". 

Opholder sig under vipperne medmindre vipperne er lukket "kan ikke fraviges". 

Står flere på vippen ad gangen "kan ikke fraviges". 

Står eller sidder på gelænderet til vipperne "kan ikke fraviges". 

Hænger under vipperne "kan ikke fraviges". 

Springer til siden fra vipperne "kan ikke fraviges". 

Springer trampolinspring (flere hop) på vipperne "kan ikke fraviges". 

Lader armluffer, bælter, plader og andet legetøj flyde i hallen. Det skal lægges på plads straks 

efter brug. 

Når de bærer armluffer eller bælter, opholder sig på vanddybder over 1,40 meter uden de 

fysisk er i følge med voksne "kan ikke fraviges". 

Springer på hovedet, hvor der er skiltet med piktogrammer om, at udspring er forbudt "kan 

ikke fraviges". 

Hvis de har sko på, færdes uden "blå sutter" eller badesko i vådområderne. 

Løber, skubber eller dykker andre. "kan ikke fraviges". 

Benytter svømmehallen, hvis man ikke kan tage vare på sig selv. F.eks. ved 

børn, som ikke kan svømme. "kan ikke fraviges". 

Bruge bælter og armvinger i 25 meter bassinet, med mindre vedkommende er ifølge med en 

voksen, der har ansvaret for barnet "kan ikke fraviges". 

 

6.3.7   Bortvisning 

De af badepersonalet givne anvisninger skal efterkommes, og tilsidesættelse af regler eller 

anvisninger kan medføre bortvisning. 
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Afsnit 7 

              Generelle forhold 

 

7.1  Vejledning, bekendtgørelser og tilsyn 
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7.1 Vejledning, bekendtgørelser og tilsyn 

 

7.1.1 Vejledningen fra Miljøstyrelsen 

Miljøstyrelsens vejledning af år 2011 - dækker bl.a. områderne kvalitetskrav, anlægs- og 

driftskrav, kontrol, dispensationer. 

 

Er der interesse for at vide mere om området henvises til vejledningen fra Miljøstyrelsen, da 

det fører for vidt at beskrive vejledningen i dette skrift. 

Vejledningen forefindes på inspektørens kontor og har følgende afsnit: 

1. indledning 

2. afgrænsning af bekendtgørelsens område 

3. kvalitetskrav, målehyppighed og prøveudtagning samt analysemetoder 

4. andre undersøgelser 

5. almindeligt brugte kemikalier 

6. bedømmelse 

7. godkendelse 

8. driftskrav 

9. renholdelse 

10. baderegler 

11. tilsyn 

12. forslag til indgreb 

13. klagevejledning 

14. dispensationer 

15. overgangsbestemmelser 

16. henvisninger 

17. bekendtgørelser 

 

 Bilag A prøveudtagningsteknik. Bilag B bakteriologiske undersøgelser. Bilag C 

desinfektion af bassinvand. Bilag D skematisk opgørelse. Bilag E skema til egenkontrol. 

Bilag F journalblad. Registreringsblad. 
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7.1.2   Tilsyn 

Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen fører tilsyn med alle svømmehaller, hvor der er offentlig 

adgang. Det gælder lokalerne, bassiner, inventar, maskiner, personaledragt, levnedsmidler og 

tilsætningsstoffer. Tilsynet sker ved uanmeldt besøg mindst en gang om måneden.  

 

 Tilsynet gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøministeriets 

bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet jf. lovbekendtgørelse nr. 

879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 484 af 11. maj. 2010 og lov nr. 1273 af 21. 

december 2011. At der foretages en ledelse, der tager udgangspunkt i Miljømæssig rigtig 

ledelse af svømmebadet. Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen måler bl.a. vandets indhold af 

klor- og pH-værdier samt temperaturen i vandet. 

 

Derudover undersøges vandets indhold af Permanganattal, Trihalometaner (THM), Kimtal 

ved 37 gr. C., Termotolerante coliforme bakterier og pseudomonasbakterier. Miljø- og  

Levnedsmiddelkontrollen kontrollerer også, om der er hygiejniske og sikkerhedsmæssigt 

tilfredsstillende forhold omkring bassinerne, i omklædnings- og bruserum, i saunaer og på 

toiletter m.m. 

 

I tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, kan de på stedet udstede påbud og forbud. 

 

7.1.3 Politivedtægten 

Politimesteren kan til enhver tid i henhold til Politivedtægtens § 17 sætte normer for, hvad 

der skal være af bassinopsyn i politikredsens svømmehaller. 

 

Politivedtægtens § 17 siger bl.a., at Politiet kan træffe beslutninger vedrørende offentlige 

badeanstalter om redningsmateriel, og om hvilke foranstaltninger - herunder tilsyn - der i 

øvrigt skal iværksættes af hensyn til de badendes liv og helbred. 

 

Denne ret benytter kun meget få politimestre sig af.  
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Virksomhedsplan 2015 
 

Virksomhedsplanen for det kommende år, fremsendes til Kultur og Fritidsudvalget samt 

institutionens bestyrelsesmedlemmer, senest medio januar det pågældende år. Virksomhedsplanen 

er tilgængelig på Frederikshavn kommunes hjemmeside www. frederikshavn.dk   Der arbejdes 

ligeledes på, at planen bliver tilgængelig på Ålbæk Idrætscenters hjemmeside www. aaic.dk 

Planen vil kunne rekvireres ved henvendelse til Ålbæk Idrætscenter på tlf. 98 48 90 80. 

 

 

Virksomhedsdata 

Navn Ålbæk Idrætscenter 

Ejerforhold  Selvejende Institution 

Stiftelse dato  16.januar 1978 

Ibrugtagelses dato 24.september 1980  

Placering  Matrikel 9 P, Klitlund. 

Adresse  Møldamvej 11 – 9982 Ålbæk 

Cvr nr. 23 93 02 50 

Tlf. nr.  98 48 90 80 

Pengeinstitut  Nordjyske Bank  reg. 7535 kt. 2001608 

Revisor BDO  

 

Formål 

Den selvejende institution Ålbæk Idrætscenter, har til formål at drive idrætshal med tilhørende 

faciliteter. Hallen kan benyttes til såvel idrætsmæssige som andre kulturelle formål. 

 

http://www.frederikshavn.dk/


 

Organisation 

Den selvejende institution ledes af en ulønnet bestyrelse der sammensættes således: 

- Formanden vælges blandt de i Ålbæk bosiddende personer, der ikke har nogen direkte 

relation til brugergrupperne. 

- De tre største brugerforeninger af idrætshallen, har hver sin bestyrelsesplads og 

repræsenteres af et bestyrelsesmedlem fra den pågældende forening/klub/institution. 

- Den største brugerforening af et specialanlæg/bane, repræsenteres af et 

bestyrelsesmedlem fra den pågældende forening/klub/institution. 

- Byrådet i Frederikshavn kommune udpeger et bestyrelsesmedlem, der har sæde i 

bestyrelsen for en byrådsperiode. 

- Idrætssamvirke i Frederikshavn kommune udpeger et bestyrelsesmedlem. 

- Aalbæk Borgerforening udpeger et bestyrelsesmedlem. 

- Centerlederen repræsentere personalet og virker som bestyrelsens sekretær. Centerlederen 

er uden stemmeret. 

Den selvejende institutions personale omfatter følgende: 

- Centerlederen ansættes af bestyrelsen. 

- Centerlederen ansætter det nødvendige personale til den daglige drift. 

 

Nuværende bestyrelse:  

- Knud Haven, Formand 

- Michael Jakobsen, Ålbæk Håndbold Klub. 

- Per Hesthaven, Aalbæk Skole. 

- Mads Gaardlund, Aalbæk Idrætsforening. 

- Steen Larsen, Aalbæk Skyttekreds. 

- Søren Kjellberg, Frederikshavn Byråd. 

- Karina Gajhede, Idrætssamvirket. 

- Lene Houkjær, Aalbæk Borgerforening. 

- Carsten Bjørnager, Centerleder. 

 

Nuværende personale: 

- Carsten Bjørnager, Centerleder. 

- Jane Bjørnager, Kontorassistent mm (flexjob). 

- Hanne Pedersen, Rengøringsassistent. 

- Helle Pedersen, Kok i perioden marts-september. 

- Catrine Christensen, Katrine Thomsen og Diana Jensen, Ungarbejder. 

 

 



 

 

Forretningsorden for bestyrelsen 

1. Der afholdes ét bestyrelsesmøde i hvert kvartal, eller når der findes behov herfor. 

Centerlederen udsender skriftlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel. Dagsorden 

udfærdiges af formanden og centerlederen. Ekstraordinære møder kan indkaldes med 

kortere varsel. 

 

2. På årets første møde konstituere bestyrelsen sig med: 

-Formand, der vælges for en 2-årige periode på ulige årstal. 

-Næstformand, der vælges for en 2-årge periode på lige årstal.  

-Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden og centerlederen. 

       3.   Der nedsættes ligeledes et bygningsudvalg, der har til opgave at udarbejde  

             udvidelsesplaner, samt fører tilsyn med eksisterende bygningers tilstand. 

             Udvalget består af formanden og centerlederen samt 1-2 bygningssagkyndige bestyrelses 

             medlemmer. 

 

 

Brugergrupper 

- Delta Nord  Øvrige lokaler 

- Skagen Badmintonklub  Hallen 

- Skagen Skytteforening   Skydebanen 

- Ålbæk Badminton Klub  Hallen 

- Ålbæk Blue Eels - Floorball  Hallen 

- Ålbæk Håndbold Klub   Hallen 

- Aalbæk Idrætsforening   Hallen 

- Aalbæk Skole   Hallen 

- Aalbæk Skyttekreds   Skydebanen 

 



 

 

 

 

Faciliteter 

- Idrætshal  Badminton 

  Floorball 

  Håndbold 

  Indefodbold 

    Skoleidræt 

- 15 indendørs salonskydebane  Riffelskydning 

   Pistolskydning 

- Fodboldbane (skole)  Fodbold 

- Udendørs tennisbane   Skole/Turister 

- Cafeteria   Samlingssted 

- Værelsesfløj   Overnatninger 

- Styrketræningslokale   Bruger og Borger 

- Solarium   Bruger og Borger 

 

 



 

 

Økonomi 

 Kommunalt  Årets 

  Driftstilskud  Driftsresultat 

2009 1.968.448 297.424 

2010  1.992.228 200.568 

2011 1.938.450 209.130 

2012 1.974.450 255.698 

2013 1.803.927  146.932 

2014 1.848.243  

2015 1.780.536 

 

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at reduktionen på 1 mio. kr. i 2015 på halområdet fordeles 

således: 

225.104   Skagen Kultur- og Fritidscenter (+ekstra 91.088) 
143.071   Arena Nord 
  94.529   Sæby Svømmebad 
  88.308   Frederikshavn Idrætscenter 
  72.518   Ålbæk Idrætscenter  (+ekstra 23.912) 
  55.362   Iscenter Nord 
  54.883   Frederikshavn Svømmehal  
  42.651   Skagen Stadion 
  40.597   Østervrå Hallen 
  25.583   Skagen Sportscenter (Badmintonhallen) 
  17.356   Bannerslundhallen 
  15.646   Dybvadhallen 
  15.367   Sæby Fritidscenter 
    8.769   Syvstenhallen 
    7.928   Aalbæk Idrætsforening (Stadion) 
    7.232   FFI Stadion 
  
Der er først fordelt 800.000 mellem institutionerne, derefter er 115.000 fordelt mellem Skagen 
Kultur- og Fritidscenter og Ålbæk Idrætscenter, efter den af os meget kritiseret fordelingsmodel.  
De sidste 85.000 er et udløbet lån fra Dybvad Hallen. 
 

Besparelsen på de 72.518 vil i første omgang medfører nedskrivning af vedligeholdelseskontoen, og 

praktisk nogle udskydelser af vedligeholdelsesopgaver. Det vil desuden medføre en nedgang i det 

timelønnede personale. 

 

 



 

 

Bygningerne 

I november 2014 blev tagryggen på haltaget udskiftet, de eksisterende ventilationshætter blev 

genanvendt. 

Tagryggen blev påsat i 1992, og var efterhånden revet væk af flere storme. Pladerne var lavet i 

tiden lige efter, hvor asbest blev forbudt, og af en meget dårlig kvalitet.  

   

Kommende planlagte vedligeholdelsesopgaver af bygningerne: 

 

2015 - Lakering af halgulvet 

  - Reparation af ventilationsmotorerne i hallen 

   - Udskiftning af dør/port til container. 

   - Renovering af rum 1 

   - Udskiftning af tæpper ved omklædning 3-4 

2016  - Reparation af fladt tagareal over gammelt depotrum 

   - Renovering dommeromklædningsrum 

   - Renovering af skydelokalet samt udskiftning af ydredør 

  - Renovering af rum 4 og 5 

   - Udskiftning af tæpper i forgangen. 

   - Udskiftning af lysrør i hallen. 

 

Fremtidens bygningsbehov og ønsker, har ikke ændret sig meget de senere år, men omfatter helt 

klar følgende 3 emner: 

1. Helse/Fit/Styrketræningsrummet med sine 16 m2 er ikke stort nok eller tidssvarende. 

Det er et stort ønske fra lokalebefolkningen om et større lokale. Vi har desuden mistet 

håndbold U-landsholdenes ophold hos os, idet faciliteterne til styrketræning ikke var 

tilstede. 

2. Møde/Undervisningslokale er et klart ønske fra alle brugerforeningerne, og vil desuden også 

være meget anvendeligt, i forbindelse med lejrskoler. Det vil desuden åbne muligheden for 

afholde af diverse træner- og lederkursus fra specialforbundene. 

3. Håndbold der er vores største lokale sportsgren, har gennem mange år efterlyst bedre 

forhold til opvarmning før kampene.  Et multilokale er måske den største mangel hos os. Et 

lokale der evt. kunne anvendes til opvarmning, spinning, dans m.v. vil efterkomme mange 

ønsker og skabe endnu mere aktivitet. 

 

 

 



  

Målsætning 

Det er til enhver tid institutionens mål, at skabe de bedste rammer for byens foreninger, og 

sammen med disse, udvikle faciliteterne således, at de både er attraktive og fremtidsorienteret. 

 

 

Skolen 

Mens der politisk tales om et øget idrætsniveau, for vores skoleelever, ja – så må vi desværre 

konstatere at Aalbæk skoles timetal hos os er konstant faldende. I skoleåret 2013/14 med 16 timer 

om ugen til 2014/15 med kun 9 timer om ugen. De senere år, desuden med tre klassetrin i samme 

idrætstime, hvilket giver en større belastning, med op mod 50-60 elever til idræt på samme tid, 

reducere således også betalingen væsentligt. Det er måske ikke vores opgave at kommenterer på 

effekten af disse idrætstimer, men med så mange elever på én gang, er aktivitetsniveauet ikke 

særlig højt og det må være i alles interesse at forholdene for eleverne ændres. 

Efter beslutningen om lukningen af Jerup skole, og en deraf flytning af elever til Ålbæk. Er det vores 

håb at skolen vil øge deres idrætsaktivitet og brug af timer hos os.  

 

 

 

Opfølgning på nye tiltag 

Efter Ålbæk Badmintonklub i 2013 nedlagde deres ungdomsafdeling, har vi haft en ambition om, at 

tilbyde en ny idrætsaktivitet. En forespørgelse blandt vores unge brugere, har vist en klar interesse 

for florball. Og da denne idræt har været ganske populær i Frederikshavn gennem mange år, var 

bestyrelsen interesseret i at prøve.  

Der blev indledt et samarbejde med Ålbæk HK, der skulle stå for organisationen, mens Ålbæk 

Idrætscenter anskaffede en bane samt op malingen af banen på halgulvet. Udgifterne til 

investeringerne fordelte sig således: 

Ålbæk Idrætscenter 60.000,-  Ålbæk Håndbold Klub 10.000,-  Aalbæk Borgerforening 2.500,- 



 

Trods ihærdige forsøg lykkedes det kun at samle 6-7 drenge til den nye aktivitet. Ålbæk HK har 

derfor besluttet at indstille aktiviteten, men er klar til at forsøge igen, med opstart i august 2015.   

Vi har været i dialog med vores svenske samarbejdspartner OLKA Resor, der er positiv stillet overfor 

vores nye mulighed med træningsophold af floorballklubber. Desuden har Aalbæk Skole vist stor 

interesse for at benytte banen.   

Der er fortsat en positiv holdning og forventning til, at floorballbanen vil blive brugt i fremtiden, og 

været et aktiv for institutionen. 

 

 

 

De kommende år 

Befolkningssammensætningen har ændret sig de senere år, hvilket også betyder, at vores udbud af 

fritidsaktivitetsmuligheder skal tilpasses vores nuværende situation. Vi har flere ældre lokale 

beboere. Desuden konstateres det, at der i sommerhusområderne er et øget antal 

efterlønner/pensionister der bor her i længere perioder.  

 

Der er flyttet 4-5 ny-dansker familier til byen, en gruppe som vi meget gerne vil have integreret i 

den lokal idræt og foreningsliv.  

Vi vil således gerne arbejde hen mod, at skabe aktiviteter for disse grupper, men mangler pt. 

resurserne til at iværksætte disse.  
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Virksomhedsplan for Skagen Kultur- og Fritidscenter, 2015 

 

Indhold 

1.Forord 
Virksomhedsplan for Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter udarbejdes første gang i begyndelsen af 2015. 

Planen udarbejdes af centerlederen på vegne af SKFCs bestyrelse, således at bestyrelsen får et bedre 

overblik og et fremadrettet værktøj til planlægning og kommende beslutninger. Planen vil blive 

offentliggjort på SKFCs hjemmeside og Frederikshavn Kommunes hjemmeside, således at brugere og andre 

interesserede kan orientere sig om SKFCs faciliteter, aktiviteter og fremtidsplaner.   

2. Virksomhedens rammer 
 

 Adresse og stamdata:  

SKFC er beliggende på matr. Nr. 456G, Kirkevej 19, 9990 Skagen. Idrætshallen blev indviet den 18. 
november 1972 og svømmehallen den 28. oktober 1977 ved midler, der blev tilvejebragt ved 
indsamling blandt en bred kreds af foreninger og virksomheder i den daværende Skagen Kommune. 

 
Skagen Kultur- og Fritidscenter er en erhvervsdrivende fond, der er undtaget fra lov om 
erhvervsdrivende fonde efter erhvervsfondslovens § 1, stk. 5. Fonden Skagen Kultur- og 
Fritidscenter er underlagt tilsyn af Frederikshavn Kommune.  

 

 Formål: 

Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter har til formål at virke til gavn for idræts- fritids- og 
kulturlivet i Frederikshavn Kommune. Formålet kan opnås ved at drive haller og aktiviteter i naturlig 
forbindelse hermed, herunder ved afholdelse af konferencer, lejrskoler, træningslejre, messer, 
musikarrangementer og andre kulturaktiviteter samt overnatningsvirksomhed. Formålet skal 
endvidere opnås ved at kultur- og fritidscenteret kan virke som klubhus for brugerforeningerne. 
 

 Forudsætninger: 

SKFC har gode forudsætninger for at betjene klubber, foreninger og skoler pga. sin store kapacitet 

med idrætshal, gymnastik- og dansehal, kampsportshal, svømmehal, store mødelokaler, stor 

kapacitet i køkkenet og overnatningsmulighed for op til 275 personer – alt sammen under ét tag.  

Den gode beliggenhed midt i Skagen by giver samtidig optimale muligheder for at fylde centret 

med kulturbegivenheder som Skagen Festival, teaterforestillinger, kunst- og antikmesser og 
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turistbesøg af mange  lejrskoler, træningslejre i fodbold, svømning, håndbold, badminton, tennis, 

cykling, m.m.    

 Organisation:  

Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som udpeges eller 

vælges på følgende måde: 3 medlemmer udpeges af Skagen Erhvervsforening, heraf en på lige 

årstal og to på ulige årstal. Indtræden sker i maj måned. 1 medlem udpeges af Idrætssamvirket i 

Frederikshavn Kommune med indtræden i maj måned i lige årstal. 1 medlem vælges af de skoler, 

der er brugere af kultur- og fritidscenteret med indtræden i maj måned lige årstal. 1 medlem 

vælges af de foreninger, der er brugere af kultur- og fritidscenteret. Centerleder sørger for 

indkaldelse og afvikling af valg. Indtræden sker i maj måned ulige årstal. 1 medlem udpeges af 

Frederikshavn Kommune på byrådets konstituerende møde. Medarbejderne i Skagen Kultur- og 

Fritidscenter kan vælge at udpege en medarbejderrepræsentant. Repræsentanten vil være 

observatør og har ingen stemmeret. Indtræden sker i maj måned i ulige årstal. Bestyrelsen 

konstituerer sig selv med et formandskab bestående af formand og næstformand. Den af byrådet 

udpegede repræsentant kan ikke vælges som formand for fondens bestyrelse.  

Til drift af centeret ansætter bestyrelsen en centerleder. Bestyrelsen godkender en stillings-

beskrivelse for centerlederen, der bemyndiger centerlederen til at varetage de daglige forretninger 

i driftsmæssig henseende, herunder ansætte lønnet medhjælp og fastsætte vilkårene herfor.  

Bestyrelsen afholder ordinært møde 8 gange årligt med ca. 1½ måneds mellemrum. Bestyrelsen 

afholder herudover møder såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker det. Centerlederen er sekretær 

for bestyrelsen og skriver referat af alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsen fastsætter selv sin 

forretningsorden.  

Fonden tegnes i alle forhold af formand/centerleder eller i formandens fravær af næstformand / 

centerleder eller i centerlederens fravær af formand / næstformand. 

 Fysiske rammer: 

Der er 6.604 m2 bestående af  
 
a) Idrætshal (1972) med 575 faste siddepladser, godkendt til 2.300 personer, gymnastik- og 

dansehal, godkendt til 250 personer (198?), kampsportshal, godkendt til 100 personer, store 

mødelokale, godkendt til 120 personer, mødelokale Glashuset, godkendt til 80 personer, samt 

5 klublokaler / lederrum med 5 faste sovesofaer og 8 køjerum med 98 faste køjer med 

springmadrasser. Der er mange depotrum, 6 omklædningsrum, foyer med offentlige toiletter, 

handikaptoilet og handikapelevator, kontor, m.m. 

b) Svømmehal (1977) med 6 baner i 25 m bassin, 2 børnebassiner, 70 m vandrutsjebane, 1m og 

3m vipper og 2 saunaer i de to omklædningsrum, billetsalg / kiosk og café med 30 pladser og to 

automater. 

c) Køkken (1972), anretterkøkken, fryse- og kølerum, cafeteria med plads til ca. 50 personer.  
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På grunden er der et stort græsområde med 10 borde / bænke. Kommunen ejer en stor 

parkeringsplads ved centret, hvor der også er mange cykelstativer. 

 Nøgletal 2015: 

Svømmehal udlejet: faste brugere 36 t/uge, offentligt åbent 18 t/uge + træningslejre og stævner 

Idrætshal udlejet: faste brugere 47 t/uge + turneringskampe, messer, kulturarrangementer, m.m.  

Små haller: faste brugere 19/uge + kulturarrangementer, fester, træningslejre, m.m. 

Køkken og værelser (103 faste senge + 175 madrasser): 5.-6.000 overnatninger med helpension 

 Økonomi 2014: 

Årsregnskabet for 2014 viser et overskud på 121.352 kr. i forhold til det budgetterede overskud på 

103.000 kr. Resultatet er tilfredsstillende, og det er 18.352 kr. bedre end det i december 2013 

udarbejdede og godkendte budget for 2014. 

En sammenligning med årsregnskabet for 2011, der viste et underskud på -824.872 kr., 2012, der 

viste et underskud på -445.832, og 2013, der viste et overskud på 202.826 kr. godtgør, at den 

positive fremgang på alle parametre er fortsat i 2014.  

Budgetåret 2014 var på flere områder et svært år. Der er sket følgende med større økonomisk 

betydning: 

1. Afdrag på det rentefrie lån i Frederikshavn Kommune blev påbegyndt. Der er afdraget 245.000 kr. i 

2014.  

2. Kassekredittens maksimumtræk er reduceret med 215.000 kr. i 2014 fra 860.000 kr. til 645.000 kr. 

pr. 1. januar 2015.  

3. Klubber og skolers faste lejemål i SKFC blev fra august igen (ligesom i august 2013) reduceret med 

10 timer/uge som følge af det faldende børnetal og lavere aktivitet i klubberne. Det svarer til et fald 

i indtægter på ca. 100.000 kr. i 2014.  

4. Der var store vedligeholdelsesudgifter i det 43 år gamle center på 6.604 m2. Det samlede beløb til 

vedligeholdelser blev på ca. 705.000 kr., ekskl. moms, hvor der var budgetteret med 740.000 kr., 

ekskl. moms. Der blev af økonomiske grunde holdt igen med vedligeholdelse af tagene, men der 

søges løsninger på dette i de kommende år. 

5. Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune til SKFC var igen reduceret i 2014. Reduktionen var 454.000 

kr. fra 5.604.000 kr. i 2012 til 5.149.730 kr. i 2013, og yderligere 26.000 kr. til 5.123.829 i 2014. Der 

er tale om løbende priser, så reduktionen virker stærkere pga. løn- og prisstigninger på lønninger 

og alle andre udgifter. 

På positivsiden er der sket følgende af større økonomisk betydning: 

1. Personalereduktionen, der sparer ca. 1.000.000 kr. pr. år er gennemført og fungerer. 

2. Den langfristede gæld er i 2014 reduceret med 1.323.000 kr. til nu 14.659.335 kr. 
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3. Antallet af udlejninger til lejrskoler, træningslejre m.m. er øget fra 3.165 i 2013 til 5.146 

overnatninger med helpension i 2014 – og en deraf følgende øget indtjening. 

 

Bestyrelsen og ledelsen er fortsat i en tæt og positiv dialog med Frederikshavn Kommune om 

centrets økonomi. Der sendes bl.a. hver tredje måned rapport med resultatopgørelse, likviditet, 

vedligeholdelsesinitiativer, forventninger til årsresultatet og beskrivelse af aktiviteter. 

 Økonomi 2015: 

Budget for SKFC, godkendt af bestyrelsen den 19. januar 2015: 

Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune: 4.909.000 kr. 

Resultat i Idrætshallen: -915.000 kr. 

Resultat i Svømmehallen: - 2.028.000 kr. 

Resultat i Køkken: 54.000 kr. 

Renter m.v.: -690.000 kr. 

Afdrag på lån (afskrivninger): -1.327.000 kr. 

Forventet resultat i 2015: 3.000 kr. 

4. Status på virksomhedens egne mål 
 

 Statusbeskrivelse 

Målsætning 1: Overskud på driften af SKFC: Denne målsætning er opfyldt i både 2013 og 2014. 

Målsætning 2: Flere aktiviteter og større indtægter fra klubber og skoler i kommunen: Denne 

målsætning er ikke opfyldt, da der er færre aktive i klubberne og mindre køb af svømmetimer fra 

skolerne på grund af besparelser hér. 

Målsætning 3: Flere aktiviteter og større indtægter fra lejrskoler og træningslejre: Denne 

målsætning er opfyldt, idet antallet af overnatninger med tre måltider om dagen er steget fra 3.165 

i 2013 til 5.146 i 2014, svarende til en stigning på 63 % på et år. Dette skyldes især markedsføring 

af, at SKFC har en velfungerende organisation og service, hvor der er svømmehal, idrætshaller, 

køkken og overnatningsfaciliteter under samme tag! 

Målsætning 4: Reduktion af udgifter til lønninger af det faste personale og afløsere med ca. 1 mio. 

kr. pr. år. Denne målsætning er opfyldt medio 2013 og fastholdt i 2014. 

Målsætning 5: Bedre vedligeholdelsesstandard af bygningerne indvendig og udvendig: 

Målsætningen er ikke nået, men der er brugt ca. 1.650.000 kr., ekskl. moms, på vedligeholdelse i 
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2013-14. Der er stadig store opgaver, f.eks. med tag og våd isolering, der venter på at blive løst. 

Disse kan kun løses på kort sigt, hvis kommunen garanterer for energilån i KommuneKredit. 

Målsætning 6: Afvikling af langfristet gæld i et hurtigt tempo: Denne målsætning er opfyldt i 2014, 

hvor den langfristede gæld er reduceret med 1.323.000 kr. samtidig med at kassekredittens 

maksimumtræk er reduceret med 215.000 kr.  

Målsætning 7: Køkkenet effektiviseres, så det fortsat laver god mad, giver flot service og samtidigt 

genererer overskud: Denne målsætning er opfyldt i både 2013 og 2014. 

 

 Opfølgning på forrige virksomhedsplan 

Dette er den første virksomhedsplan. 

 

 Mål og resultatkrav 

Se statusbeskrivelsen ovenfor. 

 

 Opmærksomhedspunkter 

Opmærksomhed på opfyldelse af de 7 målsætninger ovenfor. 

5. Virksomhedsplanen og de politiske mål 2015 
 

 Opfølgning på forrige virksomhedsplan 

Dette er den første virksomhedsplan. 

 Politiske prioriteringer fokusområder 

SKFC har i perioden 1. juli 2012- 31. december 2014 opfyldt alle de økonomiske og juridiske 

målsætninger og prioriteringer i ”totalløsningen for SKFC” (”Genopretningsplanen”) fra juni 2012, 

som Frederikshavns kommunes økonomiudvalg og byråd vedtog på møder den 27. juni 2012. 

 Opfølgning 

Centerlederen har pr. 28. april 2015 - efter ønske fra kommunens embedsmænd - udarbejdet en 

skriftlig redegørelse om SKFCs resultater i 2014 (Årsrapport 2014) sammenlignet med 

genopretningsplanens økonomiske målsætninger og prioriteringer fra juni 2012.   
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6. Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål 2015 
 

 Fokusområder  

Målsætning 1: Overskud på driften af SKFC i 2015.   

Målsætning 2: Fastholdelse af skolernes leje af idrætshal og svømmehal (antal timer i skoleåret) og 

udvikling af nye aktiviteter med nye / andre lokale klubber om leje af lokaler. 

Målsætning 3: Flere aktiviteter og større indtægter fra lejrskoler og træningslejre. 

Målsætning 4: Renovering af tag G+H, inkl. udskiftning af isoleringen (2015), påbegyndelse af 

udbedring af revner i mur i svømmehallens kælder (2015-17) og opfyldelse af vandkvalitets- 

bekendtgørelsen (2016-17). 

Målsætning 5: Afvikling af kommunens krav om skærpet økonomisk tilsyn og indgåelse af normal 

driftsaftale. 

 

 Udviklingsmål 

 Målsætning 6: Udvikling af flere kulturelle arrangementer, messer, o.l. og større indtægter fra 

disse. 

Målsætning 7: Fortsat udvikling af samarbejdet om medarbejdere og kunder med Skagen 

Sportscenter og Skagen Stadion. 

Målsætning 8: Fortsat udvikling af bedre samarbejde, bedre service og bedre intern kommunikation 

hos medarbejdere, afløsere og frivillige, jf. kursus for alle faste medarbejdere i ”Det gode værtskab” 

i 2014. 

 

 Forbedringstiltag 

a) Der udvikles ny samarbejdsaftale med den store svenske sportsrejsearrangør, Sports 

International AB, Box 10152, 434 22 Kungsbacka, Sverige, med henblik på flere svenske 

overnatninger med hel pension. 

b) Der udvikles kontrakter med arrangører om yderligere en årlig antikmesse i uge 31, en 

oktoberfest i uge 41 og med Kulturhus Kappelborg om flere teaterforestillinger og 

kulturprojekter med overnatning og halv pension (Kulturskole og ScooterJam). 

c) Målrettet markedsføring. Der udsendes tilbud og lejrskolebrochure til alle danske skoler, der 

har været her før (perioden 2011-14) og tilbud og træningslejrbrochure til svømmeklubber, 

håndboldklubber og badmintonklubber, der har været her før (2011-14).  
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d) Der indledes samarbejde med DGI Danmark om aktiviteter, herunder om træningslejr med kost 

og logi i SKFC for DGI tennisspillere, der samtidig deltager i Skaw-Open tennisturneringen i uge 

28. 

e) Der tages tilbud hjem på udskiftning af tag G og tag H, herunder udskiftning af den våde 220 

mm isolering til 350 mm. Isolering. Kommunen søges om garanti for energilån, som optages i 

Kommune Kredit, med henblik på udskiftning i 2015. 

f) Der foretages yderligere forbedringer af klimaskærmen, finansieret af vedligeholdelseskontoen 

og eventuelt energilån. Det handler om bedre arbejdsvilkår for ansatte og mulighed for at 

fastholde gamle kunder og tiltrække nye. 

 

 Iværksættelse og risikovurdering 

Alle forbedringstiltag vil blive iværksat og forsøgt gennemført. 

Risici: 

a)  SKFC er afhængig af at kommunen fastholder niveauet for tilskud på minimum 2015-niveau, 

inkl. pris- og lønregulering årligt, og at kommunens institutioner fortsat ønsker at bruge SKFC 

på mindst samme niveau som i 2014. 

b) SKFC er afhængig af, at kommunen bevilger garanti for lån i Kommune Kredit til renovering og 

energiforbedring af tag G + H, m.m., jf. ny ansøgning af den 28. april 2015.  

c) SKFC er afhængig af at kunderne er interesseret i at deltage i arrangementer og de 

markedsførte tilbud, f.eks. svenske sportsrejser til Skagen, kulturskole på Kappelborg, og DGIs 

tennistræningslejr. 

 

Skagen Kultur- og Fritidscenter, den 21. april 2015.  

Johan Hessellund 

Centerleder 

 

Godkendt på bestyrelsens møde i Skagen Kultur- og Fritidscenter, den 28. april 2015.   
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Virksomhedsplan for Skagens Museum  

 
1. FORORD 
 
Virksomhedsplanen er som udgangspunkt udarbejdet til Frederikshavn Kommune og andre offentlige 
myndigheder/interessenter, som har interesse i Skagens Museum, som er en statsanerkendt 
kulturinstitution på højt niveau, hvis primære opgaver er, at indsamle, registrere, bevare, forske og 
formidle værker af skagensmalerne.  
 
Virksomhedsplanen kan rekvireres ved henvendelse til Skagens Museum, og er også tilgængelig på 
museet hjemmeside samt på www.frederikshavn.dk 

2. VIRKSOMHEDENS RAMMER 
 
Skagens Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kunstmuseum som er underlagt den 
danske museumslov. Museet modtager ca. 35 % af sin økonomi i form af fast støtte fra henholdsvis 
Frederikshavn Kommune (kommunalt tilskud) og Kulturministeriet (statsstøtte). Den resterende 
økonomi skaffer museet selv i form af indtægter fra entré og salg i butik og café, samt midler som 
skaffes fra diverse fonde og sponsorer.  
 
Skagens Museum fusionerede i 2014 med to af Skagens unikke kunstnerhjem: Michael og Anna 
Anchers Hus og Drachmanns Hus paa Skagen. Det er en fuld fusion, som er blevet gennemført og det 
vil sige, at samtlige tre huse nu er statsanerkendte, der er udarbejdet ny vedtægt og husene er alle 
underlagt 1 bestyrelse og 1 ledelse. Den samlede organisation kaldes for "Skagens Museum" (CVR nr.: 
15 86 56 28), som dækker over tre besøgsadresser:  
 
Skagens Museum    
Brøndumsvej 4   
9990 Skagen    
   
Michael og Anna Anchers Hus & Saxilds Gaard  
Markvej 4    
9990 Skagen    
 
Drachmanns Hus paa Skagen 
Hans Baghs Vej 21 
9990 Skagen 
 
Skagens Museums administration er lige nu beliggende i en særskilt bygning på Sct. Laurentii Vej nr. 2, 
men flyttes i løbet af 2015 over i den nye tilbygning som er under opførelse, beliggende på 
Brøndumsvej 4.  
 
Kort historik, Skagens Museum 
Skagens Museum blev stiftet i Brøndums spisesal den 20. oktober 1908 af apoteker Victor Christian 
Emanuel Klæbel, hotelejer Degn Brøndum og malerne Michael Ancher, P.S. Krøyer og Laurits Tuxen 
som alle blev valgt ind i den første bestyrelse. Opgaven var at samle kunstværker af skagensmalerne og 
skaffe økonomiske midler til opførelsen af en museumsbygning.  
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Efter P.S. Krøyers død i 1909 blev hans bolig i Skagen Plantage taget i anvendelse som museum. I 1919 
skænkede Degn Brøndum hotellets gamle have til Skagens Museum. Her påbegyndtes 
museumsbyggeriet i 1926 efter tegninger af arkitekten Ulrik Plesner. Byggeriet var primært finansieret af 
private og fonde, og den nye museumsbygning blev indviet den 22. september 1928. Museets samling 
bestod på dette tidspunkt af ca. 325 kunstværker, mange af dem var gaver fra kunstnerne selv.  
 
Kort historik, Drachmanns Hus paa Skagen 
Digteren og marinemaleren Holger Drachmann (1846-1908) købte i 1902 bager Høms hus på Hans 
Baghs Vej 21 i Skagen. Han ombyggede og nyindrettede boligen efter tegninger af P.S. Krøyer og 
forsynede huset med et stort atelier. 
 
I 1903 blev huset tilskødet Sofie Elisabeth Drewsen, f. Lasson, der samme år blev gift med Holger 
Drachmann. 
 
Efter Holger Drachmanns død solgte hans enke hus med indbo i 1911 til ”Komitéen for Drachmanns 
Hus”. Handelen var betinget af, at huset blev opretholdt som museum for Holger Drachmann. 
”Villa Pax” blev åbnet for publikum den 4. juli 1911. I 1916 stadfæstede kong Christian X fundatsen 
for ”Drachmanns Hus paa Skagen” og det dertil knyttede ”Holger Drachmanns Legat for Forfattere”. 
Drachmanns Hus har siden 1911 været tilgængeligt for offentligheden primært i sommerhalvåret. 

Kort historik, Michael og Anna Anchers Hus & Saxilds Gaard 
Museet er stiftet i henhold til kunstnerparrets datters testamente af 16.1.1961. Formålet var at åbne 
kunstnerhjemmet for publikum som et selvstændigt museum. Finansiering af istandsættelsen skulle ske 
ved salg af kunstværker, som ikke indgik i ophængningen. Efter Helga Anchers død den 18.3.1964 
overgik kunstnerhjemmet og dets rige samlinger til Helga Anchers Fond, hvis første bestyrelse var 
højesteretssagfører E. Richter, ambassadør Georg Høst og direktør i Skagens Museum Jan Zibrandtsen. 
Museet åbnede for publikum 23.6.1967. 
 
Bygningen, indboet og de ophængte kunstværker blev konserveret og genstandene blev sat tilbage på 
deres pladser. I 1990 erhvervede museet den fredede naboejendom Saxilds Gaard, hvor der siden har 
været holdt skiftende udstillinger. 
 
Samlingen 
Skagens Museums samling omfatter i alt ca. 9000 værker, som fordeler sig på følgende værkkategorier: 
maleri, tegninger, grafik, fotografi, skulptur, keramik, breve, dragter, dækketøj, personlige effekter, 
møbler og diverse inventar med relation til skagensmalerne.  

Samlingens tyngdepunkt består af værker af den gruppe af kunstnere, der er kendt under betegnelsen 
skagensmalerne, og som var en del af den kunstnerkoloni, der havde sin storhedstid i slutningen af 
1800-tallet. Det drejer sig især om de 3 mest kendte skagensmalere: Anna Ancher, Michael Ancher og 
P.S. Krøyer. De danske kunstnere Holger Drachmann, Einar Hein, Viggo Johansen, Marie Krøyer, Carl 
Locher, Karl Madsen, Julius Paulsen, Thorvald Bindesbøll og Laurits Tuxen. Desuden er der værker af 
de norske kunstnere Christian Krohg og Frits Thaulow, og de svenske kunstnere Oscar Björck, 
Wilhelm von Gegerfelt og Johan Krouthén. Herudover er der værker af andre kunstnere, som havde 
tilknytning til kolonien - i alt op imod 100 forskellige kunstnere, som er repræsenterede i samlingen. 

Centralt i museets samling står Brøndums spisesal. Brøndums spisesal er en integreret del af Skagens 
Museum, og salen blev indrettet af arkitekterne Ulrik Plesner og Thorvald Bindesbøll i 1892 i 
forbindelse med den første udvidelse af Brøndums Hotel. Spisesalen var fra museets opførelse i 1926-
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28 medtænkt i tilrettelæggelsen af udstillingsfaciliteterne. Indtil 1946 var spisesalen en del af Brøndums 
Hotel, men blev dette år overflyttet til Skagens Museum. Brøndums spisesal består af 81 kunstværker, 
der er indfældet i salens paneler, der, ligesom salens 4 døre, er dekoreret med sorte tuschornamenter 
lavet af Thorvald Bindesbøll. I fortællingen om kunstnerkolonien i Skagen og skagensmalerne spiller 
Brøndums spisesal en afgørende rolle, idet det var her, kunstnerne samledes, spiste, diskuterede og 
festede, og det var her, de valgte at sætte deres kunstneriske aftryk. Det var også i spisesalen, at Skagens 
Museum i 1908 blev stiftet. Spisesalen besidder en kolossal autenticitet og formidler en stemning og et 
nærvær, som levendegør historien om skagensmalerne og det moderne gennembrud i dansk kunst. 
Salen er ikke kun unik i dansk men også i international kunsthistorie, idet der kun eksisterer få steder, 
hvor man stadig kan se andre velbevarede eksempler på spisesalsudsmykninger fra denne periode.  
 
Formål og ansvarsområde  
Skagens Museums formål og ansvarsområde er i museets vedtægter beskrevet således: 
 

 Museet skal med udgangspunkt i sit ansvarsområde sikre kulturarv i Danmark og udvikle 
betydning heraf i samspil med verden omkring os. 

 Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og 
formidling skal museet, i lokalt, nationalt og globalt perspektiv belyse billedkunstens historie og 
udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner. 

 Museet skal aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende. 

 Museet skal udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund. 

 Museet skal sikre kulturarv for fremtidens anvendelse. 

 Museet skal samarbejde med andre museer om opgaverne. 

 Museets emnemæssige ansvarsområde er de danske og udenlandske kunstnere, der i slutningen 
af 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet var en del af kunstnerkolonien i Skagen og som er 
kendt som “skagensmalerne”. 

 Museet fokuserer først og fremmest på værker udført af skagensmalerne med motiv fra Skagen, 
men kan også indsamle maleri, tegning, skulptur, grafik, møbler, kunsthåndværk og fotografi 
med relation til skagensmalerne, samt værker af skagensmalerne der ikke er malet i Skagen, 
såfremt det er med til at perspektivere den eksisterende samling. 

 Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den tids- og 
emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde. 

 Kunstværker uden forbindelse til museets ansvarsområde, skal ikke indlemmes i samlingerne, 
men søges henvist til et relevant museum. 

 

Struktur og organisering 
Skagens Museum har i forbindelse med det omfattende byggeprojekt og den for nyligt gennemførte 
fusion ændret organisationens struktur med det formål, at fastlægge en organisationsstruktur der sikrer 
strategisk sammenhæng, fremdrift og operationalitet.  

I forbindelse med den daglige drift, er museet organisering i 4 overordnede afdelinger: 1) Kunstfaglig 2) 
Økonomi, administration og HR 3) Bygninger og sikkerhed 4) Medie og kommunikation.  
Skagens Museum vil dog fortsat arbejde meget projektorienteret og derfor fortsætte med at indarbejde 
projektorganisationen som den centrale organisationsform.  
Etableringen af en projektorganisation som drivende kraft for Skagens Museums værdiudvikling 
forudsætter, at projekterne ledes på en hensigtsmæssig og koordineret måde. Det er samtidig 
nødvendigt, at de forskellige udviklingsprojekter er en udmøntning af museets strategiske 
indsatsområder og deres værdiskabelse løbende styres i forhold til strategien.  
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Projektet vil således fremover være museets organisatoriske motor, som skal sikre fremdrift og styring 
med udgangspunkt i de strategiske indsatsområder. Dette betyder, at SKM’s etablering af projekter og 
løbende projektportefølje vil bruges som den centrale drivkraft for museets udvikling af sine strategiske 
værdiområder og organisatoriske relationer. 

Driftsorganisation: 

 

Nøgletal 

Økonomiske hovedtal 

   2014*) 2013 2012 2011 

Antal besøgende  89.004 100.365 132.421 118.057 

Nettoomsætning  15.000.000 15.792.939 21.530.971 15.991.035  

Resultat før afskrivninger  2.000.000 718.776 2.455.181 2.081.448 

Årets resultat   90.000 70.091 141.298 93.743 

Besøgende pr. indtægtskrone 168.53 157,36 162,59 135,45 

Egenfinansieringsgrad  65,0 66,8 75,4 65,1  

*) Lukket fra den 14. september 2014 på grund af ombygning. Regnskabstal er endnu ikke endelige. 
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3.  STATUS PÅ VIRKSOMHEDENS EGNE MÅL 
 
Der er sket meget på Skagens Museum de seneste år. Omfattende udstillingsprojekter og 
forskningsbaserede publikationer er blevet realiserede, internationale udstillingsprojekter (bla. en stor 
Anna Ancher udstilling i Washington) er blevet prioriteret og gennemført, caféen er flyttet ind i det 
fredede Havehus og udlagt til forpagtning, der er skaffet finansiering til betydningsfulde nyerhvervelser 
(bla. P.S. Krøyers Roser) og nye samarbejder er etablerede, for blot at nævne nogle tiltag. Museet har 
med andre ord udviklet sig i en rigtig, vigtig og interessant retning.  
 
Skagens Museum er lige nu i gang med nogle fantastiske og store projekter: Et ambitiøst og 
gennemgribende renoverings- og tilbygningsprojekt, som har været mange år undervejs og som lige nu 
er i gang med at blive realiseret, og hvor form (rammen, murstenene) og indhold skal fremtidssikres og 
gennemtænkes. Et projekt hvormed museet kommer til at skrive et vigtigt stykke historie og hvor vi har 
muligheden for at træde (endnu mere) i karakter.  
 
Der er store visioner på forsknings- og formidlingsområdet, både i forhold til de ændrede krav og 
rammevilkår som fulgte med den nye museumslov (fra dec. 2012), men også i form af de medier og den 
kultur som et museum i dagens Danmark og dagens verden agerer og befinder sig i.  
 
Der er internationale relationer og projekter som dyrkes og vækster heftigt, ligesom nye internationale 
relationer og samarbejdspartnere bliver plejet.  
 
Endelig ligger der et enormt, spændende og uudnyttet potentiale i forbindelse med den nyligt 
gennemførte museumsfusionen, synergier og et hav af fantastiske projekter, som vi glæder os til at 
komme i gang med. Noget af det første der tages fat på, er det store registreringsarbejde der ligger i, at 
få digitaliseret og registreret samlingerne i de to kunstnerhjem - et omfattende og tidskrævende stykke 
arbejde, som vi dels er forpligtede til jf. museumsloven, men som også er et nødvendigt grundlag i 
forhold til det videre arbejde med samlingen, herunder de forsknings- og formidlingsprojekter som 
udvikles herfra. 
 
Mål og resultater for 2014 
Året 2014 har ledelsesmæssigt været et år med masser af udfordringer, idet stillingen som økonomi- og 
administrationschef først er blevet besat 1. september 2014 (grundet langtidssygemelding), og i det der 
har været en delvist konstitueret direktør på grund af barsel. På trods af disse omstændigheder, er vi 
godt tilfredse med de mål der er nået for året. 
 
Den store sommerudstilling om Laurits Tuxen "TUXEN - farver, friluft og fyrster" blev på  mange 
måder en succes. Det lykkedes museet at låne mange og vigtige værker til udstillingen, bla. to lån fra det 
engelske kongehus og det væsentlige værk Man rejser sig fra bordet fra en privatejer i New York. 
Udstillingen blev ledsaget af en forskningsbaseret publikation, som blev udgivet på både dansk og 
engelsk, og som blev udsolgt før udstillingsprojektet var færdigt. Udstillingen blev set at 80.000 gæster i 
løbet af de 4 måneder den blev vist. Sidst på sommeren rykkede udstillingen til Fuglsang 
Kunstmuseum, som har været vores tætte samarbejdspartner gennem hele projektet, og her var 
udstillingen ligeledes en kæmpe succes.  
 
I starten af 2014 fik vi valgt og lavet kontrakt med hovedentreprenør A/S Trigon, som efter at 
borgmester Birgit Hansen midt i februar måned tog det første spadestik - gik i gang med det 
omfattende byggeprojekt.  
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Grundet byggeriet, var museet nødsaget til at lukke ned fra midt i september og året ud, hvilket bla. 
betød, at 16 medarbejdere (frontpersonalet) blev opsagt. Det betød også, at hele museet skulle tømmes 
og 2000 værker blev sendt i depot, til konservering eller lånt ud til andre kunstmuseer til udstillinger. 
Det har været et bevidst og strategisk valg, i denne unikke lukkeperiode, at låne værker fra vores 
samling ud til andre statsanerkendt museer, og der har således været udstillinger med skagensmalerne på 
bla. Brandts, Arken og Ribe Kunstmuseum. Vi er lige nu i gang med en større ansættelsesproces, og 
forventer at ansætte ca. 25 mennesker inden for de næste måneder. Således vil der i fremtiden været ca. 
45 mennesker ansat på Skagens Museum. 
Den økonomiske styring af ressourceforbrug på byggeriet følger planen således åbningen af den første 
del af det nye museum (nybygningen) bliver klar til 1. maj 2015.  
 
Det strategiske mål omkring fusion blev gennemført og fusionen trådet i kraft den 1. oktober 2014. 
Nye vedtægter er i løbet af året blevet formuleret og godkendt af hovedbidragyder samt 
Kulturstyrelsen. 
 
I forhold til de digitale og sociale medier, har 2014 været et år hvor vi både har leget og prøvet ting af 
på diverse platforme, men også det år hvor vi har lagt strategier og opnået interessante og brugbare 
resultater på de forskellige medier. Ved udgangen af 2014 så tallene på nogle af medierne således ud: 
 

 5470 followers på Instagram, heraf 28 % udenfor Skandinavien.  

 266.000 views på G+ 

 904.000 sidevisninger på Google Art Project 

 1489 tweets skrevet siden 1. januar 2013 

 1.900 månedlige besøgende på vores Pinterest-sider 

 866 billeder og 88.000 views på Flickr 

 8470 followers på Facebook 

 120.045 unikke besøgende på www.skagensmuseum.dk 
 
På de indre linjer, har vi i løbet af efteråret 2014 fået reorganiseret museets samarbejdsudvalg og 
arbejdsmiljøudvalg, og vi har fået opdateret flere af museets politikker og forretningsgange, bla. vores 
arbejdsmiljøpolitik, syge- fraværspolitik, samarbejdsaftalen i relation til samarbejdsudvalget og 
risikostyring omkring prokura og betalinger. Derudover er der etableret forskellige retningslinjer og 
procedurer, og stort set samtlige medarbejdere har fået nye ansættelseskontrakter som er tilpasset den 
nye organisering. 
 
Opfølgning på forrige virksomhedsplan 
Det er første gang, at Frederikshavns Kommune har bedt om en virksomhedsplan, og der er således 
ikke udarbejdet en fra sidste år, som vi kan følge op på.  
Skagens Museum laver dog hvert år en årsberetning, et illustreret skriv, som beretter om året der er 
gået. Årsbertninger fra de seneste år, kan hentes på museets hjemmeside. 
 
Opmærksomhedspunkter 
Der er følgende væsentlige opmærksomhedspunkter: 

 Færdiggørelse af om- og tilbygningen samt renoveringen af den gamle del af Skagens Museum 
herunder økonomi- og tidsplan overholdes. 

 Fusionen med Michael og Anna Anchers Hus og Drachmanns Hus herunder få implementeret 
de ønskede synergier til gavn for Skagens Museum og personalet i det fusionerede Skagens 
Museum. 
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4. VIRKSOMHEDSPLANEN OG DE POLITISKE MÅL 2014 
 
Udfyldes ikke, jf. brev fra kommunen. 
 
 
5. VIRKSOMHEDENS FREMTIDSPLANER OG UDVIKLINGSMÅL 2015 
 
2015 bliver endnu et spændende år på Skagens Museum, men også et specielt år. De to store projekter - 
byggeri og fusion - er fortsat i gang, og med disse følger en masse nye ting og beslutninger - både i 
forhold til rammerne og indholdet. 
 
Udviklingsmål  
Der er masser af spændende opgaver at tage fat på i 2015 og vi kan overordnet opstille følgende mål (i 
vilkårlig rækkefølge): 
 

 Indflytning i nyt og renoveret byggeri på Brøndumsvej, og alt hvad der følger med det. I den 
forbindelse skal den nuværende administrationsbygning på Sct. Laurentii Vej sælges.  

 Projektering og implementering af alt i forbindelse med fusionen. Her ligger mange 
arbejdsopgaver i samtlige afdelinger - bygningsgennemgange, administrative opgaver 
(bookingsystemer, billetter, IT, HR, regnskabsmæssige forhold, mm.), de kunstfaglige 
arbejdsområder - samtlige fem pæle, strategi og planlægning for medier og PR, osv. Desuden 
skal der laves strategier for butik og café i Anchers Hus - funktioner som skal fungere i 
sammenhæng med butik og café på Brøndumsvej, men også positionere sig i forhold til disse. 

 Samlingsgennemgang og igangsættelse af registrering/digitalisering af den - i forbindelse med 
fusionen - dramatisk øgede samling ( fra 2000 til 9000 værker). 

 Gennemførelse af projekt "Samling & Samtid". Projektet består af en større udstilling - den 
første i det nye særudstillingslokale i den nye tilbygning - og en publikation. Størstedelen af 
projektøkonomien er tilvejebragt, samarbejdspartnere og værkudvalg defineret. 

 Igangsættelse af projekt "Kreativ læring". Projektet er delvist finansieret og forventes at løbe 
over årene 2015 og 2016.  

 Ny visuel identitet udvikles og implementeres. 

 Etablering og launch af ny hjemmeside. 

 Ansættelse og indkøring af mange nye medarbejdere. 

 Videreudvikling af erhvervsklub og flere sponsorsamarbejder. 

 Igangsættelse og udarbejdelse af diverse faglige politikker og strategier (fx formidlingsstrategi, 
indsamlingspolitik, udlånspolitik, m.fl). Det gamle Skagens Museum havde sådanne, men der 
skal laves nye og forskellige revurderinger og tilrettelser i forbindelse med fusionen med de to 
kunstnerhjem, som ikke hidtil har været forpligtede til at have sådanne. 

 Forberedelse af kommende projekter. Vi arbejder altid forholdsvist langsigtet og det betyder, at 
der i 2015 skal formes projekter for de kommende år. I forbindelse med nogle af disse skal 
fundraising igangsættes. 

 
Hvad angår medarbejdere og værdier, skal Skagens Museum fortsat være en arbejdsplads med fokus på 
et højt fagligt niveau, og det skal udviklingsmæssigt og arbejdsmiljømæssigt være en god arbejdsplads til 
gavn for både museet og medarbejderne. Dette gøres bl.a. ved et fortsat fokus på arbejdsmiljøet 
herunder fastholdelse af og opfølgning omkring de værdier som er forankret i samarbejdsudvalget og 
samarbejdsaftalen. 
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Skagens Museum har mange praktikanter primært på det kunstfaglige område og indenfor medie og 
kommunikation. Ultimo 2015 primo 2016 forventer Skagens Museum ligeledes at opstarte et løbende 
uddannelsesforløb på andre områder, således Skagens Museum ligeledes kan påtage sig et 
samfundsansvar omkring uddannelse af personale ikke kun på det faglige område. 
 
Forbedringstiltag 
Forbedringtiltag er en løbende proces hos Skagens Museum og der er til stadighed fokus på følgende 
områder: 
 

 Iværksættelse og risikovurdering. 

 Proces omkring styring af økonomi og drift optimeres løbende. 

 Fortsætte kunstfaglig forskning, formidling og aktiviteter som kan tiltrækkes publikum og 
tilfører værdier og synergier til gavn for Skagens Museum, personalet og landsdelen. 

 Være på forkant med de krav og forventninger primært Kulturstyrelsen, myndigheder, 
interessenterne har til et statsanerkendt kunstmuseum. 
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Virksomhedsplan 2015  
Frederikshavn Bibliotek & Borgerservice 

Indhold 
Denne virksomhedsplan for Center for Bibliotek & Borgerservice omhandler status på virksomhedens 

opgavevaretagelse, økonomi, kommende aktiviteter, mål og strategiske fokusområder. 

Forord 
Center for Bibliotek & Borgerservice (CBB) har gennem de sidste år gennemgået omfattende 

organisatoriske ændringer. Siden fusionen mellem Bibliotek & Borgerservice i 2013 har der været stort 

fokus på ny teamstruktur, driftsoptimering og fysiske sammenflytninger. I Center for Bibliotek & 

Borgerservice ønsker vi i 2015 at arbejde med en strategi- og handleplan, som opstiller konkrete mål.  

I CBB ønsker vi at være beredte på fremtidens udfordringer ved at skabe bevidsthed om, at vi arbejder i en 

kultur- og service organisation, hvor vi konstant skal tilpasse vores arbejde i overensstemmelse med det 

omgivende samfunds behov for adgang til viden, service og ydelser.  

I CBB vil der i fremtiden være et fortsat stort fokus på, at formidling i alle dets aspekter bliver det 

fremtidige omdrejningspunkt for forståelse af leverance til borgeren, og at den personlige relation, 

kompetencer og værtsskabet sammen med det fysiske rum og serviceydelser bliver det vigtigste i 

fremtidens CBB 

Virksomhedens rammer 
Formål 

CBB er borgernes indgang til det offentlige i Frederikshavn Kommune. CBB er et stort center, som varetager 

mangeartede opgaver, der blandt andet omhandler kulturformidling og myndighedsopgaver. CBB tager sig 

af størstedelen af kommunens borgerhenvendelser, og uanset hvor i kommunen borgerne bor, kan de 

henvende sig personligt på rådhuset i Skagen og Frederikshavn og på biblioteket i Sæby. Udover personlig 

betjening varetager CBB den kommunale telefonomstilling samt den fælles reception på rådhuset i 

Frederikshavn.  

Endvidere administreres kontrolenheden, kørselskontoret og Frederikshavn Stadsarkiv i CBB. 

Adresse og stamdata 

Bibliotek & Borgerservice i Frederikshavn Kommune har organisatorisk hørt sammen siden 1. maj 2013 og 

har været samlet politisk under Kultur- og Fritidsudvalget siden 1. januar 2014. Siden er Frederikshavn 

Stadsarkiv også blevet en del af CBB pr. 1. januar 2015.  
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CBB består af fem lokale afdelinger: 

 Hovedbibliotek og Borgerservice på rådhuset i Frederikshavn  

 Bibliotek og Borgerservice på Sæby Bibliotek 

 Bibliotek på Kappelborg i Skagen 

 Borgerservice på rådhuset i Skagen 

 Bibliotek i Ålbæk og Østervrå 

 

Organisation 

CBB er organiseret med én centerchef, fire områdeledere og cirka 110 medarbejdere, som er 

hjemmehørende i 16 fagteams. Områdelederne har hver især personale- og fagligt ansvar for tre-fem 

teams. Medarbejdergruppen består af kontoruddannede, bibliotekarer, AC’ere og enkelte andre 

faggrupper.   

Center for Bibliotek og Borgerservice 

 

 

Opgavevaretagelse 

Opgaveporteføljen tager udgangspunkt i, at alle borgernes henvendelser løses i tæt kontakt mellem borger 

og kommune via CBB.   

I henhold til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi overgår flere og flere ydelser til digital 

selvbetjening og skal dermed søges på borger.dk ved brug af NemID. CBB løfter i den forbindelse en stor 

opgave i form af undervisning og vejledning, således at vi kan klæde borgerne på til at kunne klare sig selv 

digitalt.  

Uanset om borgerne henvender sig telefonisk, digitalt eller ved personligt fremmøde guides og vejledes 

vedkommende videre til rette center eller fagperson via CBB.  
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Bibliotekerne er i overensstemmelse med Lov om Biblioteksvirksomhed forpligtet til at varetage 

informations- og vidensmæssige opgaver, hvad end det drejer sig om fremskaffelse af litteratur, brugen af 

NemID og andre digitale løsninger. Det fremgår desuden, at CBB ifølge Biblioteksloven, er forpligtet til at 

afholde en række kulturelle og litterære arrangementer og aktiviteter for både børn, unge og voksne. 

Løbende udvikler CBB særlige tilbud for blandt andet kommunens skoler, børnehaver og dagplejere.  

Biblioteket varetager endvidere en række opsøgende biblioteksopgaver for borgere, som af forskellige 

årsager er ude af stand til selv at komme på biblioteket som fx tilbuddet ”Bogen Kommer”. Biblioteket er 

ligesom Borgerservice under digital forandring og bibliotekernes digitale tilbud vinder mere og mere frem, 

og flere borgere benytter sig i større omfang af de muligheder det giver. Indsatsen på det digitale område 

skal fortsat styrkes både i forhold til digitale bøger, lydbøger, musik, film og magasiner. 

Centret varetager ydermere en række myndighedsopgaver, herunder: 

- Vejledning og udbetaling af lovbestemte forsørgerydelser som fx kontanthjælp, sygedagpenge, 

ledighedsydelse, enkeltydelser og flexlønstilskud.   

- Vejledning og udbetaling af helbredstillæg, personlige tillæg, offentlige begravelser, lån til betaling af 

ejendomsskat, boligindskud, sygesikring, folkeregister og vielser.  

- Vejledning vedrørende folke- og førtidspension, børnefamilieydelser, boligstøtte og barselsdagpenge.  

- Vejledning for andre myndigheder vedrørende børnepasning, det tekniske område, udstedelse af pas og 

kørekort, skat og forskud.  

- Udstedelse af NemID og fritagelse for Digital Post 

Pr. 1. maj 2015 overgår enkelte mindre områder til Udbetaling Danmark. 

Omstillingen som er organiseret i CBB modtager samtlige opkald til Frederikshavn Kommune. Der foretages 

udelukkende viderestilling til den øvrige kommunale administration og dermed ingen sagsbehandling.  

Snitfladen i forhold til hvordan opgaverne deles mellem et fagcenter, og CBB bliver til stadighed vurderet og 

justeret, og form og indhold for den nødvendige gensidige information bliver drøftet.  

Økonomi 

Det samlede budget for CBB er på kr. 128.467.749, fordelt på 

- kr. 23.124.650 til Bibliotek 

- kr. 80.843.119 til Borgerservice 

- kr. 25.937.399 til Kørselskontoret 

- kr. 1.248.441 til Stadsarkivet 

- Et indtægtskrav på kr. 2.685.860 til Kontrolenheden 
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Status på virksomhedens egne mål 

I forbindelse med den fysiske sammenflytning, som fandt sted ultimo 2014, er Bibliotek & Borgerservice 

rykket endnu nærmere hinanden, og arbejdsfordelingen i de forskellige fagteams begynder at forme sig. 

Værdien ved at sidde tættere sammen udnyttes ved daglig kontakt, vidensdeling og sparring på forskellige 

områder.  

I CBB arbejdes der fortsat på at optimere driften i de forskellige fagteams, som er sammensat på tværs af 

geografiske placeringer. Der arbejdes løbende på at omlægge arbejdsgange, så ressourcerne udnyttes 

optimalt i forhold til kerneopgaverne.  

Igen i år står CBB i spidsen for en lang række litterære og kulturelle arrangementer og aktiviteter. 

Forårsprogrammet 2015 har været spækket med små og store arrangementer for både børn, unge og 

voksne samt en bred vifte af IT-Undervisning for både begyndere og øvede. I løbet af foråret 2015 har CBB 

samlet afholdt over 100 arrangementer, og der er stor opbakning fra kommunens borgere. 

CBB arbejder målrettet med at arrangere en bred vifte af aktiviteter, som henvender sig til forskellige 

målgrupper. Der udgives to gange om året et arrangementskatalog – forår og efterår. I forbindelse med 

efterårets arrangementsprogram arbejdes der tværfagligt med at arrangere og udbrede kataloget.  

CBB opfylder endvidere en vigtig rolle i forhold til undervisning af voksne, hvor der ofte er fuldt bookede 

kurser i blandt andet iPad og smartphones samt undervisning i NemID og digital selvbetjening. I 2015 

arbejdes der på at lave endnu mere undervisning, som svarer til borgernes behov og samfundets udvikling.  

Tilbuddene bliver markedsført bredt både i arrangementskataloget samt interne og eksterne kanaler. Der 

er endvidere fortsat stor efterspørgsel på bibliotekets andre digitale medier. Særligt eReolen.dk hvor 

bibliotekets lånere kan låne e-bøger eller lydbøger om måneden er i høj kurs – så høj, at biblioteket ikke på 

nuværende tidspunkt kan efterkomme ønsket fra borgerne om at ophæve de begrænsede antal af udlån.  

Der er i det hele taget stort fokus på at vejlede borgere i brugen af de digitale løsninger, og i takt med de 

såkaldte bølgeplaner for digitalisering bliver kravene til borgernes brug af digitale løsninger større. Der 

arbejdes derfor fokuseret på at klæde medarbejderne på til at hjælpe borgerne med at blive digitale 

medborgere – en opgave som kræver stort opmærksomhed i 2015 og frem. Særligt overgangen til Digital 

Post kræver fortsat et stort fokus i form af både vejledning, undervisning og udbredelse af kendskabet både 

internt og eksternt.  

Ledelsen i CBB har som ønske at arbejde målrettet med udviklingen af centret, og i den forbindelser blev 

der primo 2015 afholdt et to dages personaleseminar. Hensigten med personaleseminaret har været at 

formulere en strategi- og handlingsplan, som skal indeholde handlespor. Ligeledes skal der opstilles 

konkrete mål for udviklingen i Center for Bibliotek & Borgerservice.  Se mere under afsnittet om 

virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål 2015 nederst på siden.  

CBB har siden fusionen i 2013 arbejdet med at konkretisere det såkaldte forandringsfyrtårn, og som et led i 

denne proces har alle medarbejdere i CBB deltaget i et to dages seminar omhandlende fremtidens visioner 

for centret.  
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Virksomhedsplanen og de politiske mål 2015 
 

Opfølgning på forrige virksomhedsplan 

I forbindelse med reduktionskrav i budget 2014 blev det vedtaget at reducere en pas/kørekortskranke fra 

to til én skranke på rådhuset i Frederikshavn. Reduktionen har medført en øget ventetid på op til en time, 

og det vurderes, at der i spidsperioden op til sommerferien vil blive endnu længere kø ved skranken.  

Desuden har CBB tilpasset centret de besparelseskrav som fulgte af budgettet 2014.  

Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål 2015 
Som nævnt har alle medarbejdere inklusiv ledelse deltaget i et to dages personaleseminar faciliteret af 

konsulentfirmaet Pluss. På de to dage har medarbejderne i CBB arbejdet målrettet med at konkretisere 

CBB’s fremtidige strategi- og handleplan.  

Personaleseminaret endte ud med en selvstændig rapport, der belyser CBB’s fremtidige kerneformidling og 

strategiske fokusområder.  

Strategiske fokusområder: 

1. Styrkelse af den fælles kultur 

2. Værtsskab og formidlerrollen 

3. Det fysiske rum 

4. Børneområdet og samarbejde med skoler 

5. Oplandsbetjening 

6. Arrangementer 

7. Frivillige 

8. Digitaliseringens mange ansigter 

9. Kompetencer 

10. Image og kendskab 

Med udgangspunkt i de ti strategiske fokusområder har ledelsen udvalgt fem tværgående indsatsområder, 

som skal gennemarbejdes i tværgående projekter.  

Tværgående indsatsområder: 

- Det fysiske rum 

- Børne- og skoleområdet 

- Oplandsbetjening 

- Frivillige 

- Digitalisering 

Der nedsættes en projektgruppe for hvert indsatsområde. Projektejer og projektleder udarbejder et 

kommissorium for gruppens arbejde. Kommissoriet tager udgangspunkt i rapportens formålsbeskrivelse og 

skal indeholde projektbeskrivelse, tidsplan, evaluering samt beskrivelse af hvilke indsatser, som skal 



6 
 

igangsættes for at nå de respektive mål. Der benyttes en skabelon til udarbejdelse af samtlige kommissorier 

for projektgrupperne.  

Ledelsen har endvidere udarbejdet forslag til prioriteringen af forskellige forslag for de øvrige 

fokusområder, som umiddelbart kan realiseres på kortere sigt: 

1. Det er vigtigt, at man som ny medarbejder i CBB føler sig velkommen og bliver taget godt i mod. 

Derfor skal gamle introforløb fra tidligere Bibliotek og Borgerservice revideres og intranettet skal 

opdateres, så det er let at finde frem til kollegaer. Derudover skal den fælles kultur styrkes ved et 

årligt arrangement for hele organisationen.  

 

2. Som et led i at udbedre den nuværende service i CBB arbejdes der på gøre frontmedarbejderne 

mere synlige, så det står klart for borgerne, hvor de kan få hjælp og vejledning. Derudover skal der i 

fremtiden være større fokus på borgerinddragelse – blandt andet gennem 

tilfredshedsundersøgelser, så vi fortsat kan leve op til et højt serviceniveau. 

  

3. Det fysiske rum i Bibliotek & Borgerservice skal afspejle tilgængelighed, synlighed og diskretion. 

Indgangen til det fysiske rum skal opleves imødekommen, rummet skal være nemt og tilgængeligt, 

og der skal herske et godt indeklima, hvor både borgere og medarbejdere kan mødes med en god 

indstilling.  I den forbindelse er der blandt andet brug for at udbedre ventefaciliteterne på 

borgertorvet samt en mere hensigtsmæssig placering af nummerstanden.   

 

4. Den nye skolereform giver CBB nye muligheder for at skabe samarbejde med skoler og institutioner 

og være med til at bidrage til undervisning i forbindelse med skolernes såkaldte Understøttende 

Undervisning. En projektgruppe er på nuværende tidspunkt ved at udvikle et katalog til skolerne, 

som skal imødekomme institutionernes ønsker og behov. CBB vil herudover etablere en ekstra 

indsats for at få flere unge som brugere. CBB besidder mange kompetencer og disse kan i højere 

grad bruges til at dygtiggøre børnene og gøre dem til aktive medborgere. Ansættelsen af en 

børnekulturkonsulent giver endvidere mulighed for at styrke børneområdet væsentligt på det 

kulturelle plan. 

 

5. Betjening af oplandet er et af de særlige områder, som CBB i 2015 vil have fokus på. Med 

kommunens geografi, er der flere udfordringer i forhold til at tilbyde en hensigtsmæssig decentral 

biblioteksservice, som handler om at få litteratur, offentlig information mm. ud til borgere i hele 

kommunen. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med at etablere et varigt og solidt 

bibliotekstilbud til borgere uden for de tre store byer. Der arbejdes på at oprette lokale 

afhentningssteder i fx Skærum, Voerså og Gærum og med hjælp fra lokale ildsjæle skal CBB’s øvrige 

tilbud udbredes yderligere.  

 

6. CBB’s arrangementer og aktiviteter bidrager til at højne det kulturelle niveau i hele kommunen. 

Omdrejningspunktet for arrangementerne indeholder elementer af både dannelse, læring og 

kulturel aktivitet.  
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I år har Bibliotek & Borgerservice særligt fokus på at udvikle og gennemføre flere IT-kurser for 

ældre samt at arrangere flere caféarrangementer fx strikkecafé, som har vist sig at være en stor 

succes, og et hvor borgere kan mødes og skabe relationer. Et team arbejder på nuværende 

tidspunkt med at nytænke distribution og markedsføring af CBB’s arrangementer.  

 

7. I CBB er der endvidere et ønske om at samarbejde med frivillige aktører. Flere hænder giver bedre 

service, og vi får mulighed for at løse opgaver, som der ellers hverken er tid eller ressourcer til at 

varetage.  Frivillige skaber god værdi både for borgere, virksomheden og for de frivillige selv, som 

bliver en del af et fællesskab samtidig med at de bidrager i forskellige sammenhænge. 

Frederikshavn Stadsarkiv har i dag en række frivillige, som hjælper med forskellige småopgaver. Det 

er en stor succes, og CBB har derfor besluttet at udarbejde en såkaldt Frivillighedsportal, hvor man 

som frivillig har mulighed for at byde ind på forskellige opgaver fx i Stadsarkivet eller på biblioteket. 

En projektgruppe er i gang med at udvikle portalen, og den forventes at være færdiggjort inden 

sommerferien 2015. I løbet af efteråret 2015 vil CBB invitere til et arrangement for frivillige for at 

gøre opmærksom på mulighederne og værge eventuelle frivillige. Der udpeges en 

frivilligkoordinator, som skal facilitere det frivillige arbejde og sikre at alle regler og retningslinjer 

for området bliver overholdt.  

 

8. Digitalisering er et af de områder, som CBB nu og i fremtiden vil have et fortsat stort fokus på. CBB 

har et stort ansvar for at udbrede viden og kendskab de nye digitale muligheder. CBB vil endvidere 

arbejde på at blive mere synlig på forskellige digitale platforme - blandt andet arbejdes der på at 

skabe en nye fælles facebookside, som skal skabe rum for interaktion og dialog med og blandt 

borgerne. De forskellige digitale platforme er en enestående mulighed for at udbrede information, 

og et fagteam arbejder derfor på en målrettet strategi for digital markedsføring. 

  

9. Som tidligere nævnt har sammenlægningen medført, at nogle medarbejdere har fået nye opgaver 

og det medfører et naturligt behov for kompetenceudvikling. De enkelte teams skal inden 

efterårsferien 2015 have klarlagt kompetenceudviklingsbehovet, således at alle føler sig godt klædt 

på til at varetage nye opgaver. 

  

10. Slutteligt arbejdes der på at skabe et godt image og et bredt kendskab til, hvad CBB er og hvad vi 

kan. Et fagteam arbejder i den forbindelse med at udvikle en samlet strategi for al kommunikation 

og markedsføring intern og eksternt i CBB. Med en sådan strategi kan vi målrette vores 

kommunikation, og derved opnå større succes ved arrangementer, kampagner mm.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående redegørelse for centrets fremtidsplaner er det formålet at identificere og 

styrke en fælles bevidsthed om CBB’s fremtidige kerneformidling og udviklingsområder samt at klarlægge 

en konkret formulering af de strategiske fokusområder.  

 

 



Bilag: 2.24. Strategi- og handleplan - Bibliotek og Borgerservice 2015

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 78722/15
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CBB
Strategi- & Handleplan

På baggrund af to dages personaleseminar for samtlige ansatte i CBB er der udarbejdet en strategi- og 

handleplan for centeret. 

Personaleseminaret mundede ud i en selvstændig rapport, der belyser centerets fremtidige kerneformid-

lings- samt udviklingsområder, ligesom formålet med de enkelte fokusområder er beskrevet i rapporten. 

Strategi- og handleplanen er udarbejdet som et bilag til rapporten.
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• Styrkelse af den fælles interne kultur

• Værtskab og formidlerrollen

• Det fysiske rum

• Børneområdet og samarbejde med skoler

• Oplandsbetjening

• Arrangementer

• Frivillige

• Digitaliseringens mange ansigter

• Kompetencer

• Image og kendskab

Strategiske fokusområder
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Tværgående indsatsområder

• Det fysiske rum

• Børne- og skoleområdet

• Oplandsbetjening

• Frivillige

• Digitalisering

Med udspring i de strategiske fokusområder har ledelsen udvalgt 

5 tværgående indsatsområder som skal gennemarbejdes i tvær-

gående projekter.

Der nedsættes en projektgruppe for hvert indsatsområde. 

Projektejer og projektleder udarbejder et kommissorium for gruppens 

arbejde. 

Kommissoriet tages udgangspunkt i rapportens formålsbeskrivelse og skal 

have en tydelig afgrænsning af det enkelte tværgående projekt. Kommissoriet 

skal endvidere indeholde projektbeskrivelse, tidsplan, målopfølgning samt beskri-

velse af, hvad der skal til for at nå målene. 

Der benyttes ens skabelon til udarbejdelse af kommissorium for projektgrupperne.
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Projektnavn
Fokuspunkter fra rap-
porten som skal ind-
gå i kommissoriet.

Projektejer

Det fysiske 
rum

Børne- og 
skoleom-
rådet 

Frivillige

Digitalise-
ring

Oplandsbe-
tjening

• Etablering af bedre ventefaciliteter. 

• Etablere en indsats, for at få 

ÀHUH�XQJH�EUXJHUH�

• Udfoldning af KAFBU. 

• Nedsættelse af en arbejdsgruppe, som kan arbejde med 

oplandsbetjening for at etablere et varigt og solidt biblioteks-

tilbud.

• Etablere lokale afhentningssteder: Skærum, Voerså, Gærum, 

etc.

• Etablere samarbejde med lokale ildsjæle.

• Tænke børneområdet ind i samarbejdet med børneinstituti-

oner

• Frivillighedsportal.

• Arrangement for frivillige.

• Afklare den frivilliges rolle i CBB.

• Vedligeholdelse og udvikling af 

hjemmesiden.

• Skabe interne lærings- og for-

midlingstilbud i forhold til digitale 

platforme

Anette Ravnholt

Bent Birk Kristensen

Bent Birk Kristensen

Bent Andersen

Gitte Munk
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Projektleder Kommissorium 
foreligger Bem.

Anette Rugholt 20. maj 2015 En gruppe er i gang

2. juli 2015 Flere grupper er i gang

20. maj 2015 En gruppe er i gang

20. maj 2015

17. juni 2015

Børnekulturkonsulent

Charlotte T. Nielsen

Casper T. Juhl

Dina Pi Buus-Hansen
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Umiddelbare realiserbare handlinger

Fokusområde
Styrkelse af den fælles interne kultur

Handling
Revidere checkliste og introfolder til 
nye medarbejdere

Ansvarlig 
Team Kommunikation & Undervisning

Deadline
30. april 2015

Fokusområde
Styrkelse af den fælles interne kultur

Handling
Opdatering af intranettet
Lægge billede på intranettet af de 
medarbejdere i CBB, som ikke er 
afbilledet

Ansvarlig 
Team Kommunikation & Undervisning

Deadline
Inden sommerferien

Fokusområde
Styrkelse af den fælles interne kultur

Handling
Arrangere årligt arrangement for hele 
organisationen

Ansvarlig 
2 teams på skift

Deadline
De to teams udpeges inden sommer-
ferien

Ledelsen har blandt forslag i aktivitetskataloget prioriteret følgende forslag, som
 kan realiseres på kort sigt.
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Fokusområde
Styrkelse af den fælles interne kultur

Handling
Afholde bagedyst

Ansvarlig 
Ledelsen

Deadline
Inden udgangen af 2015

Fokusområde
Værtskab og formidlerrollen

Handling
Koncept for fælles synlighed

Ansvarlig 
Team Front

Deadline
Drøftes i teamet, som melder en dato 
tilbage

Fokusområde
Værtskab og formidlerrollen

Handling
Tilfredshedsundersøgelse

Ansvarlig 
Team Kommunikation & Undervisning

Deadline
Drøftes i teamet, som melder en dato 
tilbage

Fokusområde
Styrkelse af den fælles interne kultur

Handling
Fokus på at sikre kulturen i regi af 
Leadership Pipeline (MUS, feed back 
koncept, ledelsesgrundlag)

Ansvarlig 
Ledelsen

Deadline
Er igangsat + løbende

Fokusområde
Værtskab og formidlerrollen

Handling
Borgerinddragelse

Ansvarlig 
Team Front/Formidlingsteam

Deadline
Drøftes i de to teams, som melder en 
dato tilbage. De to team koordinerer 
med hinanden.

Fokusområde
Værtskab og formidlerrollen

Handling
Der arbejdes med værtsskab og 
udvikles ”bemandingsguideslines” for 
vores bemandings fremtræden

Ansvarlig 
Team Front/Formidlingsteam.

Deadline
Ultimo 2015 og 2016



Fokusområde
Det fysiske rum

Handling
Leje kaffeautomat til borgerne

Ansvarlig 
Team Front

Deadline
Drøftes i teamet. Koordineres med 
indretningsgruppen 

Fokusområde
Børneområdet og samarbejde med 
skoler

Handling
Sammensætte et katalog, som skol-
erne ikke kan sige nej til

Ansvarlig 
Arbejdsgruppen i samarbejde med 
arbejdsgruppen for BIB og Skolebib-
lioteker

Deadline
Inden sommerferien 2015

Fokusområde
Arrangementer

Handling
8GYLNOH�RJ�JHQQHPI¡UH�ÀHUH�,7�NXUV-
er for ældre

Ansvarlig 
Team Kommunikation & undervisning

Deadline
Er påbegyndt. Klar til arrangements-
kataloget efterår 2015

Fokusområde
Det fysiske rum

Handling
Hensigtsmæssig placering af num-
merstander

Ansvarlig 
Team Front

Deadline
1. september 2015

Fokusområde
Børneområdet og samarbejde med 
skoler

Handling
Info skærme til skolerne og bibliote-
kerne

Ansvarlig 
Team Kommunikation & Undervis-
ning

Deadline
Påbegyndes april 2015

Fokusområde
Arrangementer

Handling
Udvikle og gennemføre Cafearrange-
menter

Ansvarlig 
Team Voksenformidling

Deadline
Er påbegyndt. 
Klar til arrangementskataloget efterår 
2015



11

Fokusområde
Arrangementer

Handling
Skabe nytænkning i forhold til distri-
butionskanaler og markedsføring

Ansvarlig 
Team Kommunikation & Undervisning

Deadline
Er påbegyndt

Fokusområde
Digitaliseringens mange ansigter
(Dina og Gitte Munk udarbejder udkast til kommis-
VRULXP�RJ�HU�REV��Sn�DW�In�EHVNUHYHW�VQLWÀDGHU�PHOOHP�
Team Kommunikation & Undervisning og projektgrup-
pen)

Handling
Samle viden på intranettet

Ansvarlig 
Team Kommunikation & Undervisning

Deadline
Løbende opgave som er igangsat

Fokusområde
Digitaliseringens mange ansigter

Handling
Infoskærme – redigere på siderne

Ansvarlig 
Team Kommunikation & undervisning

Deadline
Løbende opgave som er igangsat

Fokusområde
Frivillige

Handling
Facilitere de frivillige, herunder ud-
pege frivillighedskoordinator

Ansvarlig 
Ledelsen

Deadline
Er sket

Fokusområde
Digitaliseringens mange ansigter

Handling
Fælles Facebook for CBB

Ansvarlig 
Team Kommunikation & Undervisning

Deadline
Løbende opgave som er igangsat

Fokusområde
Digitaliseringens mange ansigter

Handling
Formidling på digitale platforme

Ansvarlig 
Team Kommunikation & undervisning

Deadline
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Fokusområde
Kompetencer

Handling
Kortlægning af kompetenceud-
viklingsbehovet

Ansvarlig 
Det enkelte team kortlægger behovet 
i eget team

Deadline
Er påbegyndt.
Inden uge 42 er det kortlagt i alle 
teams 

Fokusområde
Image og Kendskab

Handling
Samlet strategi for Kommunikation- 
og markedsføringsplan

Ansvarlig 
Team Kommunikation & Undervisning

Deadline
Er påbegyndt.
Drøftet i teamet, hvornår evt. delele-
menter er klar. Tilbagemelding herom 
inden sommerferien. 



Bilag: 2.25. Virksomhedsplan 2015 - Dybvadhallen

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 78719/15







Bilag: 2.26. Virksomhedsplaner 2015 - Frederikshavn Kunstmuseum

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
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Adgang: Åben
Bilagsnr: 80406/15



Center for Kultur og Fritid 

august 2013 

dok. 45805-13v4 

Skabelon for virksomhedsplan til institutioner på 

kultur- og fritidsområdet i Frederikshavn Kommune 
(godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget 21. august 2013) 

Generel vejledning: 

Virksomhedsplanen er et redskab for ledere og medarbejdere i den enkelte institution på Kultur- og 

Fritidsområdet til at planlægge og dokumentere, hvilke handlinger virksomheden vil gennemføre i en 

nærmere fastsat periode. 

Den er også et redskab for de virksomhedsnære interessenter til at fastsætte og beskrive mål og 

resultatkrav til virksomheden. 

Virksomhedslederen er hovedkraften i udarbejdelse af virksomhedsplanen.  

Skabelonen nedenfor er vejledende og kan suppleres med andre emner eller særlige vinkler, der prioriteres 

lokalt. Afsnit 1-5 skal dog uanset hvordan virksomhedsplanen bygges op indgå i planen. Herudover er det et 

krav at virksomhedsplanen er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside samt på www. frederikshavn.dk. 

Planens opbygning: 

Afsnit 1.: Her kan virksomheden eks. kort redegøre for hvem planen skrives til og hvem modtageren er 

samt hvor planen kan rekvireres.  

Afsnit 2.:I dette afsnit skal virksomheden notere rammerne for virksomhedens virke. Det være sig både 

stamdata og beskrivelse af fysiske rammer samt informationer om virksomhedens opbygning og de 

forudsætninger, der ligger til grund for virksomhedens arbejde. 

Afsnit 3.: Her skal virksomheden give en status på det forgangne års aktiviteter samt angive, hvorledes 

virksomheden har forholdt sig til egne og de politiske mål krav det forgangne år. 

Afsnit 4.: I dette afsnit skal virksomheden redegøre for, hvordan den har forholdt sig til de politiske 

prioriterede mål og krav opstillet af Kultur og Fritidsudvalget. 

Afsnit 5.: I dette afsnit skal virksomheden lave en uddybende beskrivelse af virksomhedens konkrete 

udviklings og forbedringstiltag. Heri skal fremgå hvilke indsatser/aktiviteter der skal igangsættes og 

gennemføres for at nå resultatkravene og om der er forhold der kan forhindre iværksættelsen eller 

fuldførelsen heraf. 

 
 



Center for Kultur og Fritid 

august 2013 

dok. 45805-13v4 

Indhold 

1. Forord 
Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet primært til Kultur- og Fritidsudvalget, idet Frederikshavn 

Kunstmuseum igennem flere år har udarbejdet en skriftlig beretning på ca. 15 sider, hvoraf dels fremgår 

museets arbejdsgrundlag, kunstforeningens formål, strategie for museet, oversigt over årets udstillingsak-

tiviteter, indkøb af kunst og litteratur, museets anvendelse af digitale platforme, planlagte udstillingsakti-

viteter for det kommende år (2015) samt museets udfordringer/planer for 2015. Denne beretning udsen-

des til samtlige byrådsmedlemmer, kunstforeningens medlemmer, øvrige interessenter, bl.a. fonde m.v. 

Såvel virksomhedsplan som beretning og regnskab vil kunne rekvireres på museets adresse. 

2. Virksomhedens rammer 
 Adresse og stamdata: Frederikshavn kunstmuseum & Exlibrissamling, Parallelvej 14, 9900 Fr.havn 

  CVR.nr. 73 80 66 15 

 Formål: 
Frederikshavn Kunstforening har til formål at forestå driften af Frederikshavn Kunstmuseum & 
exlibrissamling og den af Den Danske Exlibrisfond ejede exlibrissamling samt afholde kunstudstilling 
og i øvrigt virke for kendskab til og forståelse af kunst. 

 Vision: 
Frederikshavn Kunstmuseum skaber indblik og udsyn i en globalt orienteret verden. I mødet med 
de ypperste kunstneriske udtryk i alle dets former udfordres og udvikles menneskers kreative 
kompetencer. 
 
Frederikshavn Kunstmuseum præsenterer i dynamiske partnerskaber både lokalt og internationalt 

og under inddragelse af de nyeste formidlingsformer et alsidigt udbud af dansk og international 

kunst.  

Frederikshavn Kunstmuseum er mødested for børn og unge med kunstneriske talenter og 

ambitioner og katalysator for børn og unges omverdensforståelse og kreative potentiale.  

Museet samarbejder med Frederikshavn Kommune og kommunens øvrige kulturinstitutioner samt 

offentlige og private aktører om lokale og internationale kulturarrangementer, som udfordrer 

bevidstheden om kunstens betydning i sig selv og som en integreret del af oplevelsesøkonomien. 

 Udfordringer: 
At inddrage de nyeste teknologiske landvindinger i kunstformidling og dokumentation. 
 
At synliggøre museet både hvad angår beliggenhed og aktiviteter. 
At styrke kommunikationen og samarbejdet med omverdenen og lokalsamfundet, herunder med 

kommunens uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. 

At have fokus på medlems-, borger- og foreningsinddragelse i museets aktiviteter. 
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At opbygge, pleje og udvikle et netværk af kulturelle partnerskaber i både ind- og udland med fokus 

på kunst og kunstformidling – bl.a. ved udnyttelse af kommenenes venskabsbyer i besøgs- og 

udvekslingsøjemed samt i turistmæssig henseende. 

At gøre museet til et forum for udveksling af meninger om og stillingtagen til kunst samt for 

kulturelt samvær i øvrigt. 

 Målsætning: 
At øge kommunens borgeres motivation til at engagere sig aktivt i museets aktiviteter.  

At føre en udstillings- og aktivitetspolitik, som understøtter udviklingen af Frederikshavn som et 
attraktivt bosted og bidrager til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. 

At udnytte museets spillemæssige og akustiske faciliteter til talentudvikling i musik og sang samt til 

publikumspleje og profilering af museet og dets skiftende udstillinger.    

At etablere et (internationalt) forum af unge kunstnere med henblik på at drøfte centrale 

kunstrelaterede temaer, herunder nye formidlingsformer.  

 Forudsætninger: 
Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling drives af Frederikshavn Kunstforening og er 
organiseret som en forening. 
 

 Organisation: 

Bestyrelse: 
Museets arbejde ledes af en bestyrelse på 6 ordinære medlemmer, dog 7 medlemmer, så længe 
Den Danske Exlibrisfond er tilknyttet museet.  4 bestyrelsesmedlemmer vælges af 
generalforsamlingen for en 2-årig periode. Frederikshavn Byråd udpeger 2 personer til bestyrelsen 
for byrådets funktionsperiode. Den Danske Exlibrisfond udpeger et medlem, sålænge den er 
tilknyttet museet og ligeledes for en 2-årig periode. 
 
Personale: 
Museet har 2 deltidsansatte, mens bestyrelsen og 12 frivillige udfører daglige opgaver for at 

museet i det hele taget kan holdes åbent efter den kraftige kommunale reduktion i tilskuddet i 

2013, hvor museet måtte afskedige 2 medarbejdere, jfr. senere under nøgletal. 

 Fysiske rammer 
Museet har et udstillingsareal ca. 300 m² og 2 sammenhængende kontorer på ca. 17 m² samt råder 
over depotareal i kælderen (beskyttelsesrum) på ca. 220 m² og gangareal på ca. 200 m². 
 

 Nøgletal: 
År  2012 2013 x) 2014  Budget 2015 
Besøgstal 16.348 11.943 11.259 13.000 
Indeks (2012=100) 100 73 69 80 
x) note til 2013 I forbindelse med reduktionen af det kommunale tilskud på godt kr. 270.000,oo 
blev den gratis adgang for kommunens borgere afskaffet. Det medførte et fald i besøgstallet på ca. 
25 %. 
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 Økonomi: 
År  2012 2013 2014 Budget 2015 
Indtægter: 
Kommunalt tilskud 1.023.993 752.019x) 761.484x) 745.400 
Øvrige indtægter      77.064   58.929   61.005   75.000 
Fonde/gaver      28.000   59.800   12.275   30.000 
I alt  1.129.057 870.948 834.764 850.400 
 
x) Note: ekstraordinær bevilling   30.000   15.000 
    til konkret ny aktivitet    
Omkostninger: 
Lønninger m.v.    502.017 438.268 386.917 410.000 
Øvrige omk.    629.695 414.798 445.333 432.500 
I alt  1.131.712 853.066 832.250 842.500 
 
Overskud:          -               2.655   17.682    2.514   10.000 
 
Balanceuddrag:  
Samlede aktiver   278.424 251.199 277.459 287.000  
Egenkapital   177.604 196.222 199.088 201.000 
Gældsforpligtigelser   100.820   54.977   78.371   78.000 
 

Indeksudvikling: 
(2012 = 100) 2012 2013 2014 Budget 2015 
Indtægter: 
Kommunalt tilskud 100   73   74   73 
Øvrige indtægter 100   74   68   88 
Fonde/gaver 100 214   44 107 
I alt  100   77   74   75 
 
Omkostninger: 
Lønninger m.v. 100   87   77   82 
Øvrige omk. 100   66   71   69 
I alt  100   75   74   74 
 
Balanceuddrag: 
Samlede aktiver 100   90 100 103 
Egenkapital 100 110 112 117 
Gældsforpligtigelser 100   55   78   78 
 
Note: 
I efteråret 2012 nedskar Frederikshavn Kommune det kommunale tilskud til museet for 2013 med 
300.000,-, hvilket medførte, at der måtte foretages en kraftig økonomisk tilpasning, idet museet 
dels måtte afskedige 2 medarbejdere, reducere åbningstimerne fra 2040 timer til 1560 timer, sva-
rende til et fald på 25 %. Dette medførte en reduktion af besøgstallet på ca. 25 %. Der er således en 
kraftig sammenhæng mellem tilgængelighed og antal besøgende. 
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3.  Status på virksomhedens egne mål 
 Statusbeskrivelse 

Museet har ud fra de mål, som var opstillet i beretningen fra 2013, udsendt i 2014, i store træk 
opfyldt egne opstillede mål i budgettet. På den udviklingsmæssige side, såsom udbygning af web-
salg og forøgelse af ”butiksarealet” er det ikke blevet gennemført i 2014 på grund af manglende 
ressourcer.  
 

 Opfølgning på forrige virksomhedsplan 
Den planlagte udstillingsfrekvens på 7 hovedudstillinger med mere end det dobbelte antal kunst-
nere er blevet gennemført, herunder udstilling med Karl Bovin, som er et af museets kerneudstil-
lingsområder. 
Ligeledes er museets anvendelse af de digitale platforme blevet udbygget væsentligt, idet vi siden 
opstarten i 2012 har øget antallet af besøgende til ca. 10.000 indenfor exlibrisområdet. Der er p.t. 
registreret ca. 23.000 exlibris på museets hjemmeside art-exlibris.net. Der er ”besøgende” fra ca. 
110 lande, hvor de mest betydende er: USA, Tyskland, Polen, Holland og Rusland. 
 

 Mål og resultatkrav 
Forsøg med at holde åbent om søndagen i sommerperioden. 
Overholde fastlagte aktiviteter og økonomisk resultatmål, bl.a. overskud på +/- kr. 10.000,-. 
 

 Opmærksomhedspunkter 
Søndagsåbent - besøgstal skal vurderes i relation til det økonomiske udbytte. 

4. Virksomhedsplanen og de politiske mål 2015 
 Opfølgning på forrige virksomhedsplan 

I forhold til den nye virksomhedsplan, som der udarbejdes for 1. gang er kommenteringen af mere 
generel karakter, da det er 1. gang denne nærværende plan udarbejdes ud fra en ændret 
rapporteringsform. Se museets årsberetning. 
 

 Politiske prioriteringer fokusområder 
Politisk blevet anbefalet, at museet skulle rekruttere frivillige til at arbejde på museet i stedet for 
de 2 medarbejdere, som blev afskediget i forbindelse med reduktionen af det kommunale tilskud i 
2013 på kr. 300.000,-, jfr. kommentarerne under pkt. 2 - personale. Har p.t. rekrutteret 12 frivil-
lige. 
At overholde, at årsresultatet balancerer med +/- 10.000,-.  

 Opfølgning  
Vil først ske, når konkrete udmeldinger forelægger. 

5. Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål 2015 
 Fokusområder  

Planlagte udstillinger: 
 
28/2 til 18/4   Jacob Herskind, Rama King Nash, Adam A. Bengtsson, Carsten Fun Jensen 
      Yoshiki Nakahara. Grafikudstilling med Povl Christensen og Allan Nordmark. 
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25/4 til 13/6    Jens Galshiøt 
 
20/6 til 15/8    Sommerudstilling med egne samlinger, primært Karl Bovin 
 
22/8 til 17/10   Kristine Engelund, Marlene Klok, Beinta av Reyni 
 
24/10 til 19/12 Christoph Siel & Dennis Seide 
 

 Udviklingsmål  
Bestyrelsen har i efteråret 2014 og foråret 2015 arbejdet med en fremtidig strategi for museet. 
Det har dels medført justeringer i den nuværende strategi for Frederikshavn Kunstmuseum & 
Exlibrissamling og dels ført til konkrete hovedaktiviteter i de kommende år. 
Bestyrelsen vil fortsætte sine strategiske drøftelser hen over året med henblik på at få en samlet 
strategifastlæggelse for de kommende år. 
 
Frederikshavn kommune og dens venskabsbyer (politisk mål) 
Vi har igen opfordret Kultur- og Fritidsudvalget til at genoptage de kulturelle arrangementer m.v. 
med venskabsbyerne. På sigt vil det ikke alene give kulturmæssige oplevelser. Det vil ligeledes 
kunne øge den turismemæssige aktivitet byerne imellem. 
 
Større synlighed i det offentlige rum/kontakt med omverdenen, dvs.: (politisk involvering) 
Bedre skiltning i byen, bedre udnyttelse af museets beliggenhed midt i byen ved bl.a. bedre 
synlighed af bygningen, pressekontakt, øge samarbejdet med bl.a. kommunens skoler, bibliotek, 
Det Musiske Hus, Frederik samt andre museer i byen, kunstforeninger og kunstcirkler m.fl. 

 

Erhvervsturismen og museet 
Vi har indledt samtaler med Turisthus Nord om samarbejdsmuligheder i forbindelse med de 
erhvervsmæssige aktiviteter, som Turisthus Nord lancerer. Et område, som vi på sigt forventer os 
meget af. 
 
Bovinsamlingen – et kerneudstillingsområde for museet  
I efteråret blev planlægningen af 3 film om lokale kunstnere påbegyndt. Kunsthistoriker Anne Lie 
Stokbro udvalgte malerier og lavede manuskript til filmene om Karl Bovin, Elisabeth Schou og 
Eyvind Karup Nielsen. Optagelserne, som a2film (Christian Stavad) står for, gik i gang lige efter 
nytår, og der er nu en stor del af materialet til filmene i ’kassen’. I løbet af foråret vil 
udendørsscenerne blive optaget, og vi håber at kunne præsentere filmen om Karl Bovin i 
forbindelse med sommerudstillingen 2015. 
Et af de projekter, som derfor står meget højt på vores ønskeliste er en båndet samtale af 3 - 4 

timers samtale mellem Karl Bovin og en stor Bovinkender.  

Denne unikke samtale, vil vi gerne sikre os til den fremtidige autentiske kulturelle bevarelse om 

kunstneren og mennesket Karl Bovin samt til en præsentation på vores smart–TV. Derudover som 

et vægtigt materiale til en samlet ”Bovin-krønike” 

Prisen for båndet og rettigheder vil andrage ca. kr. 60.000,–. Af private har vi modtaget en donation 

på kr. 10.000,–, samt fået tilsagn fra Spar Nord Fonden om yderligere kr. 10.000,–. Vi søger nu det 

resterende beløb hos andre, bl.a. hos andre af byens pengeinstitutter og fonde i øvrigt. 
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 Forbedringstiltag 

Museumsbutik. 
Ny indretning, større areal, større bredde i sortiment, øget websalg, større salg af egne 
publikationer 

 
Medlemsaktiviteter, som f.eks.: 
Arrangementer, foredrag, oplevelser, ekskursioner, ting at købe m.v. 

 

Stærkere involvering af vores frivillige medarbejdere, bl.a. indenfor 
Medlemsaktiviteter, medlemshvervning- og medlemspleje, ekspedition af vore besøgende, PR-
arbejde, (sponserhvervning/-pleje, omdeling af plakater), søgning af fondsmidler, registrering af 
exlibris m.v. 
 

 Iværksættelse og risikovurdering 
Museet står således over for store investeringsmæssige udfordringer, såfremt vi skal fastholde og 
udbygge museets samlinger og aktiviteter, samt ikke mindst også den kulturelle betydning af 
kunstnerne med lokal tilknytning. 
 
Med museets nuværende økonomiske situation vil vi således stort set være afhængig af øgede 
entreindtægter, flere sponsorer, tilskud fra fonde, ekstraordinære kommunale bevillinger m.v.  
 
Det er en ambitiøs plan museet har lagt for dagen i 2015 og følgende år.  

Den største risiko for at de planlagte aktiviteter ikke kan gennemføres knytter sig primært til en evt. 

reduktion i det kommunale årlige tilskud i såvel indeværende år som i de kommende år, idet der 

ikke kan skæres yderligere i personelle ressourcer på 2 deltidsansatte, tværtimod er der behov for 

yderligere ansættelse selv om bestyrelsens og de frivilliges arbejde er af stor betydning. 

 

 

Frederikshavn Kunstmuseum 

4. maj 2015. 

Bestyrelsen 

 



Bilag: 4.1. KFU budgetrammer 2016-2019 - til dagsordenspunkt

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 76460/15




	01. Godkendelse af årsrapport 20014 - Fonden Arena Nord - Det Musiske Hus, regionalt spillested
	01.01 Bilag Årsrapport 2014 - Fonden Arena Nord og Det Musiske Hus
	02. Behandling af virksomhedsplaner 02014
	02.01 Bilag Skagen Stadion - Virksomhedsplan 2015.doc
	02.02 Bilag Virksomhedsplanen 2015 - Aalbæk Kulturhus.doc
	02.03 Bilag Virksomhedsplan 2015 -  Skagen Sportscenter 
	02.04 Bilag Virksomhedsplan 2015 - Stadsarkiv 2015
	02.05 Bilag Virksomhedsplan pr 30.april 2015 - SIK 80 
	02.06 Bilag Virksomhedsplan pr 30.april 2015 - SIK 80 
	02.07 Bilag Virksomhedsplan 2015 - Ålbæk Stadion 
	02.08 Bilag Virksomhedsplan 2015 - Bannerslund
	02.09 Bilag Virksomhedsplan 2015 - Frederikshavn Stadion 
	02.10 Bilag Virksomhedsplan 2015 - Musikskolen 
	02.11 Bilag Virksomhedsplan 2015 - Sæby Svømmebad
	02.12 Bilag Virksomhedsplan 2015 - Iscenter Nord
	02.13 Bilag Virksomhedsplan 2015 - Nordjyllands Kystmuseum.pdf
	02.14 Bilag Virksomhedsplan 2015 - Sæby Fritidscenter
	02.15 Bilag Virksomhedsprofil 2015 - Manegen Sæby   
	02.16 Bilag Virksomhedsplan 2015 - Arena Nord
	02.17 Bilag Virksomhedsplan 2015 - Østervrå Idræts- og kulturcenter
	02.18 Bilag VP Kappelborg 2014 - Virksomhedsplaner i KFU-regi.doc
	02.19 Bilag Virksomhedsplan 2015 -  Frederikshavn svømmehal
	02.20 Bilag Virksomhedsplan 2015 - Ålbæk Idrætscenter
	02.21 Bilag Virksomhedsplan 2015 - Skagen Kultur- og Fritidscenter 
	02.22 Bilag Virksomhedsplan 2015 - Skagens Museum 
	02.23 Bilag Virksomhedsplan 2015 - Bibliotek og Borgerservice
	02.24 Bilag Strategi- og handleplan - Bibliotek og Borgerservice 2015
	02.25 Bilag Virksomhedsplan 2015 - Dybvadhallen
	02.26 Bilag Virksomhedsplaner 2015 - Frederikshavn Kunstmuseum 
	03. Orientering til udvalget
	04. Budgetlægning KFU 2016 og overslagsårene
	04.01 Bilag KFU budgetrammer 2016-2019 - til dagsordenspunkt
	Underskrifter:

