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1 (Åben) Økonomisk afrapportering for 4. kvartal 2015 fra Skagen Kultur- og
Fritidscenter
Sags ID: EMN-2013-00759
Sagsbehandler: Bo Christensen
Ansvarligt center: Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede den 27. juni 2012, at Skagen Kultur- og Fritidscenter skulle under et
skærpet økonomisk tilsyn. Det indebærer, at der sendes kvartalsvise økonomiske
afrapporteringer til Kultur- og Fritidsudvalget.
I afrapporteringen pr. 31. december 2015 ses et foreløbigt overskud på 166.071 kr. mod
et budgetteret overskud på 3.000 kr. Det foreløbige resultat er 163.071 kr. bedre end
budgetteret.
Resultatet skyldes især en højere omsætning i idrætshal og køkken samt mindre
vedligeholdelsesudgifter i 4. kvartal 2015. De mindre vedligeholdelsesudgifter skyldes
ifølge Skagen Kultur- og Fritidscenter, at der er store forbedringer i
vedligeholdelsesstandarden i forbindelse med igangsættelsen af de 5 energiprojekter.
Indestående på kassekreditten udgør 348.000 kr. pr. 31. december 2015 mod
budgetteret 137.000 kr. Resultatet er 211.000 kr. bedre end budgetteret.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager
SKFC’s økonomiske afrapportering til efterretning.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag





(Lukket bilag)
(Lukket bilag)
(Lukket bilag)
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2 (Åben) Forslag til revideret tilskudsmodel til selvejende haller samt
udligning af 25 årsreglen
Sags ID: EMN-2015-01274
Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
I forbindelse med høringsfasen på ” Tilskudsmodel for foreninger i Frederikshavn
Kommune” blev der i høringssvarene fra flere sider stillet to spørgsmål, som udvalget har
tilkendegivet, at man ønskede, at administrationen udarbejdede forslag til at
imødekomme.
A. Hvordan kan vi få ensrettet driftstilskudsmodellerne fra de gamle kommuner i
Frederikshavn Kommune?
Dette spørgsmål relaterer sig til driftsoverenskomsterne med de selvejende
haller.
B. Hvordan kan vi få udjævnet ulighederne i betaling for de over 25-åriges brug af
haller mellem selvejende (der findes i de gamle Skagen og Sæby Kommuner) og
kommunale haller (der findes i gammel Frederikshavn Kommune).
Dette spørgsmål relaterer sig til ”tilskudsmodel for foreninger i Frederikshavn
Kommune”, tilskud til lokaler.
Administrationen har udarbejdet seks forskellige løsningsforslag på to grundvilkår: Der er
arbejdet ud fra et ”nul-sums”- princip og løsningerne skal dermed hverken tilvejebringe en
effektivisering/besparelse, eller skabe en forøget kommunal udgift.
Derudover har det været væsentligt, at tilskud også fortsat gives til dækning af den
nødvendige udgift til den kommunale opgaveløsning i de selvejende haller, hvorfor
tilskuddet ikke skal være overskudsskabende for den enkelte selvejende institution.
For alle løsningsforslag (undtagen forslag 2) gælder det, at en beslutning vil kræve enten
efterfølgende forhandling med de enkelte institutioner og/eller en genoptagelse af
”tilskudsmodel for foreninger i Frederikshavn Kommune”.
De seks forslag er beskrevet nærmere i bilagsmaterialet.
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Forslagene 1 og 2 er forslag, der alene forholder sig til besvarelse af spørgsmål A: en
ensretning af modellen for driftstilskud til selvejende haller i Frederikshavn Kommune.


Forslag 1: Individuelle aftaler på tilnærmede objektive kriterier



Forslag 2: Status Quo

Forslagene 3,4 og 5 er forslag, der alene forholder sig til spørgsmål B: en udligning af
prisforskelle forårsaget af 25 års reglen i ”tilskudsmodellen”.


Forslag 3: Differentieret kommunalt gebyr



Forslag 4: Sænket betaling i ydertimerne til under KL’s takst



Forslag 5: Kommunalt køb af timer til KL takst med videresalg til foreninger til
kommunal gebyrpris

Forslag 6 er et forslag, der beskriver en løsning af begge spørgsmål i samme model.


Forslag 6: Forenklet grundtakst til drift af hal samt kommunalt opkøb af timer til
det kommunalt/foreningsbrug uden betaling for slutbrugeren.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter
sagen.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.
Sagen genoptages i juni.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

C. Bilag til forslag til haltilskudsmodel og udligning af 25 årsreglen
(1232452 - EMN-2015-01274)

Kultur- og Fritidsudvalget - 02-03-2016 14:00

Side 5 af 16

3 (Åben) Frie Midler 1. kvartal 2016
Sags ID: EMN-2016-00363
Sagsbehandler: Eva Ottesen
Ansvarligt center: Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget syv ansøgninger til puljen om frie midler.
Modtagne ansøgninger, 1. kvartal 2016, marts fordelingen er vedlagt som bilag.
Materialet forelægges udvalget til drøftelse og beslutning i forhold til tildeling af tilskud/
underskudsgaranti.
Vedlagt følger også oversigt over tildelte tilskud/underskudsgarantier i 2015, samt
disponerede midler i 2016.
Der ansøges om i alt 94.000 kr. Der er 273.933 kr. til rådighed til uddeling.
A. Nordjysk Convention søger om 25.000 kr. til squaredance event i 2017
B. Musikkorps Sæby søger om 12.000 kr. til sommerkoncerter i kommunens mindre
byer
C. Borger- og kulturhuset Retfærdigheden søger om 10.000 kr. til opsætning af
udstilling
D. Nellemanns Have søger om 10.000 kr. til den årlige forårsfest 2016
E. Frederikshavn Skøjteforening søger om 22.000 kr. til udgiften på mandskabstimer
i Iscenter Nord i forbindelse med SFS Sommer camp 2016
F. ”24 timer ved havet” søger om en underskudsgaranti på 10.000 kr. til motionsløb
G. MTB Frederikshavn og NBC Frederikshavn søger om 25.000 kr. til Rødspætteløb

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter og beslutter
ansøgningerne.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
A: 15.000 kr. i underskudsgaranti
B: 8.000 kr. i tilskud
C: afslag
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D: 5000 kr. i underskudsgaranti
E: 10.000 kr. i underskudsgaranti
F: 10.000 kr. i underskudsgaranti
G: 10.000 kr. i underskudsgaranti
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag











Nordjysk Convention ansøgningsskema (1231325 - EMN-2016-00283)
Nordjysk Convention bilag (1232171 - EMN-2016-00283)
Musikkorps Sæby ansøgningsskema (1231503 - EMN-2016-00290)
Retfærdigheden ansøgningsskema (1231510 - EMN-2016-00284)
Nellemanns Have forårsfest 2016 (1231120 - EMN-2016-00364)
Frederikshavn Skøjteforening sommercamp 2016 (1178249 - EMN2016-00321)
24 timer ved havet underskudsgaranti (1178250 - EMN-2016-00322)
Rødspætteløb ansøgningsskema (1237246 - EMN-2016-00470)
Frie Midler 2015 + 2016 (1233619 - EMN-2016-00363)
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4 (Åben) Bidrag til Den vestdanske Filmpulje 2016
Sags ID: EMN-2016-00443
Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen
Ansvarligt center: Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Den Vestdanske Filmpulje har fremsendt henvendelse vedrørende indbetaling af tilskud
til filmpuljen i 2016. Frederikshavn Kommune har hidtil betalt det i vedtægterne
besluttede minimum-kontingent på 1 kr. pr. borger i kommuner med færre end 100.000
borgere. Beløbet udbetales af udvalgets frie midler – de fast besluttede bidrag. Idet der er
tale om et minimumbidrag, kan udvalget beslutte at bidrage til Den Vestdanske Filmpulje
med et andet beløb end 1 kr. pr. borger.
Indstilling
Børne-, Kultur- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
drøfter og beslutter bidragets størrelse i 2016
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kontingent fortsætter uændret.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag




Bidrag til DVF, 2016 (1235338 - EMN-2016-00443)
Vedtægter for Den Vestdanske Filmpulje 2013 (1235339 - EMN-201600443)
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5 (Åben) Ungebyråd KFU
Sags ID: EMN-2016-00092
Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Den politiske styregruppe bag Ungebyrådet opfordrer de stående udvalg til at komme
med input til Ungebyrådets arbejde.
Udvalgene opfordres til at drøfte hvad de unges overvejelser, holdninger og meninger
kan bruges til, f.eks.:
- i forbindelse med konkrete projekter
- uddannelsesudfordringerne
- må-godt-land
- dem der kan selv, skal selv
- den hele by
osv.
Udvalgene opfordres til at formulere de dilemmaer/problemstillinger udvalgene ønsker
Ungebyrådet skal drøfte. Hvordan mener Ungebyrådet, at tingene kan gøre det bedre?
De stående udvalgs dilemmaer/problemstillinger til Ungebyrådet vil blive medtaget i den
politiske styregruppes drøftelser af indhold til efterårets Ungebyråd.
Den politiske styregruppe består af Anders Brandt Sørensen, Anders Broholm, Birgit
Stenbak Hansen, Christina Lykke Eriksen, Flemming Rasmussen og Kristina Lilly
Frandsen.
Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter
sagen.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
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Bilag
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6 (Åben) Yderområder på forkant
Sags ID: EMN-2015-50303
Sagsbehandler: Marianne Ellersgaard
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

KFU/FOU
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune indgår sammen med 18 andre kommuner i projektet
”Yderområder på forkant”, som er iværksat som et partnerskab imellem to tidligere
ministerier, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Miljøministeriet ved
Naturstyrelsen samt KL og Realdania. Projektet blev præsenteret i begyndelsen af 2015
og forløber hovedsagelig i første halvdel af 2016.
Projektet følger op på de udfordringer, der præsenteres i Frederikshavn Kommunes
udviklingsstrategi ”Muligheder for Vækst – Muligheder for Mennesker”. Det drejer sig bl.a.
om det aktuelle og fremtidige behov hos virksomhederne for at fastholde og tiltrække
kvalificeret arbejdskraft. Et behov, som kommunen kan bidrage til at indfri ved bl.a. at
arbejde for, at kommunen fortsat er attraktiv at bo i og flytte til – ikke mindst for yngre og
unge børnefamilier.
I ”Yderområder på forkant” fokuseres på at styrke og udvikle Skagen, Frederikshavn og
Sæby og at gøre de tre hovedbyer til omdrejningspunkt for hele kommunens
udvikling. Byerne skal udvikles med udgangspunkt i deres eksisterende styrker og
særlige kendetegn – både fysiske, kulturelle og sociale. Projektet sigter desuden mod at
konkretisere tankerne bag ”Må-godt-land”, som også blev præsenteret i
udviklingsstrategien.
Udvikling af byerne skal ske i tæt samarbejde med borgere, foreninger, erhvervsliv og
andre lokale aktører, som i forvejen råder over værdifulde viden. I særlig grad skal de
yngre og unge børnefamilier inddrages. Målet er således at gøre de unge og yngre
børnefamilier til stærke medspillere i udvikling af byerne.
Der vil foregå forskellige involverende aktiviteter i hver af de tre byer, så de lokale vinkler
kan inspirere til at tænke og handle i nye retninger.
Det indgår ikke i ”Yderområder på forkant”, at der skal opføres nye byggerier eller anlæg.
Derimod forventes det, at projektet vil bidrage til dannelsen af nye samarbejder samt nye
tilgange til udvikling af byer og brug af bygninger.
Projektet har stor sammenhæng med andre igangsatte initiativer, og der skal derfor ske
en tæt koordinering i arbejdet med de forskellige projekter og initiativer.
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Projektet resulterer i en strategiplan med anbefalinger til udvikling af de tre byer.
Projektet er administrativt organsieret under Plan- og Miljøudvalget. Center for Kultur og
Fritid deltager administrativt.
Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget vil løbende blive orienteret om
projektets udvikling.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til
efterretning.
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Taget til efterretning

Dato: 11-02-2016

Fraværende: Børge Jensen og Steen Jensen

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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7 (Åben) Evaluering af Vendsyssel Teater 2015
Sags ID: EMN-2016-00355
Sagsbehandler: Eva Ottesen
Ansvarligt center: Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har iværksat en evaluering af
Vendsyssel Teater. Evalueringen er blevet gennemført og projektstøtteudvalget har taget
evalueringen til efterretning.
Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager
evalueringen af Vendsyssel Teater til efterretning.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag




PUS tilbagemelding - evaluering Vendsyssel Teater - Final02 (1228802
- EMN-2016-00355)
Vendsyssel Teater_Evalueringsrapport_151215 (1228803 - EMN-201600355)
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8 (Åben) Orientering for udvalget marts 2016
Sags ID: EMN-2013-01671
Sagsbehandler: Eva Ottesen
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Diverse orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område, herunder


Oversigt over punkter til næste møde



Fællesmøde FOU, DU og KFU



Afrapportering af Danmark Læser



Indsatser if. til bosætningsstrategi og udenlandsk arbejdskraft



Godt Gået Prisen og FUF



Etablering af én indgang



Bremerhafen



Henvendelse fra Skagen Litteratur Festival



Henvendelse fra Danmarks Fotomuseum



Kulturmøde på Mors den 25.-27. august 2016



Henvendelse fra Distriktsudvalget

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager
orienteringen til efterretning.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag






DKLæser_Evalueringsrapport (1172317 - EMN-2013-01671)
Henvendelse fra Skagen Litteratur Festival (1235290 - EMN-201301671)
Frederikshavn Kommune og Danmarks Fotomuseum (1235261 - EMN2013-01671)
DU_Storytelling 21. marts 2016 (1238516 - EMN-2013-01671)
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DU_Temaaftner for aktører i landdistrikterne (1238519 - EMN-201301671)
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Bilagsforside
Dokument Navn:

Bilag til forslag til haltilskudsmodel og udligning af 25
årsreglen.docx

Dokument Titel:

Bilag til forslag til haltilskudsmodel og udligning af 25
årsreglen

Dokument ID:

1232452

Placering:

Emnesager/Tilskudsmodel på hal-området
2015/Dokumenter

Dagsordens titel

Forslag til revideret tilskudsmodel til selvejende haller samt
udligning af 25 årsreglen

Dagsordenspunkt nr

2

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

1

Notat

Dato: 15. februar 2016

Haltilskudsmodeller

Sagsnummer:

Baggrund for at udarbejde nye modeller
Der er stillet to spørgsmål i forbindelse med høringsfasen på tilskudsmodellen, som
udvalget har tilkendegivet, at man ønskede, at administrationen udarbejdede forslag til
at imødekomme.

Dokument ID:

A. Hvordan kan vi få ensrettet driftstilskudsmodellerne fra de gamle kommuner i
Frederikshavn Kommune? Dette spørgsmål relaterer sig til
driftsoverenskomsterne med de selvejende haller.
B. Hvordan kan vi få udjævnet ulighederne i betaling for de over 25-åriges brug af
haller mellem selveje (der findes i de gamle Skagen og Sæby kommuner) og
de kommunale haller (der findes i gammel Frederikshavn Kommune). Dette
spørgsmål relaterer sig til ”tilskudsmodel for foreninger i Frederikshavn
Kommune”, tilskud til lokaler.
Det har været et grundvilkår i løsningsforslagene at arbejde ud fra en ”nul-sums” tanke.
Løsningsforslagene skal hverken tilvejebringe en effektivisering og/eller besparelse,
eller på den anden side skabe en forøget kommunal udgift.
Tilskud gives på nuværende tidspunkt – og i løsningsforslagene – til den nødvendige
udgift til dækning af den kommunale opgaveløsning i de selvejende haller og skal ikke
være overskudsskabende for den enkelte selvejende institution.

A: Ensartede driftstilskudsmodel i kommunen:
Forslag 1: ” individuelle aftaler på tilnærmede objektive kriterier”
Hvis man politisk beslutter, at det er væsentligt at have en svømmemulighed som
minimum i de tre hovedbyer, der skal drive kommunens udvikling, vil man kunne tage
den del af udgiften til driftstilskud til selvejende haller, der hidrører svømmehaller ud af
modellen. Derefter kan man omfordele den resterende økonomi til de enkelte haller i
individuelle aftaler baseret på en række tilnærmede objektive kriterier.
Det kunne være kriterier såsom
 antal halgulve/areal,
 låneydelse/renteudgifter,
 bygningstilstand/vedligeholdelse,
 lejeindtægt
 aktivitetstimer/belægningsgrad
Tages disse kriterier og gives der en indbyrdes vægtning vil det være muligt at fordele
den eksisterende økonomi mellem hallerne, så ingen hal får et tilskud, der forandres så
meget, at hallen ikke længere kan drives effektivt. Dette er også af kommunal

EMN-2015-01274
1232452
Forfatter:
Dorthe Sevelsted Iversen

interesse, idet kommunen har behov for at kunne tilbyde timer i hallerne til skoler og
foreningsliv i hele kommunen, ligesom kommunen i nogen haller har en
garantiforpligtelse på optagne lån.
Fordelen ved denne løsningsmodel er, at den kan gennemføres på en sådan måde, at
tilskudsomlægningen sikrer, at hallerne fortsat kan drives, og at der er ensartede vilkår
og baggrunde for tilskudsdelenes størrelse.
Udfordringerne ved modellen er at sikre, at der til stadighed er tale om individuelt
indgåede aftaler med skyldig hensyntagen til kommunens samlede brugsbehov og den
enkelte hals økonomiske behov.
En model, der alene baserer sig på, at kommunen giver tilskud til haldrift efter en række
objektive kriterier, vil åbne mulighed for at foreningsdrevne haller og selvejende haller,
der ikke for nuværende har en driftsoverenskomst, vil få en berettiget forventning om at
kunne opnå tilskud efter de objektive kriterier.
Modellen giver ikke svar på spørgsmålet vedrørende forskelle for foreningsbetaling i de
enkelte haller.
Forslag 2: ”status quo”
Hvis udvalget, fx efter en høringsrunde, vurderer, at gevinsterne ved at omlægge
modellen for driftstilskud ikke modsvarer forventningerne til omlægningerne, er der intet
til hinder for, at kommunen fortsætter tildelingen af driftstilskud efter de nuværende
individuelle aftaler.
Aftalerne er baseret på individuelle og historiske forhold med et forholdsvist objektivt
grundlag for udregningen af driftstilskuddets størrelse samt en opmærksomhed på, ikke
at give overskudsskabende tilskud samt ikke at give tilskud til de kommercielle dele af
de selvejende hallers drift.
Den eksisterende individuelle model giver god mulighed for løbende forhandlinger om
driftstilskuddenes størrelse efter kommunens og hallernes individuelle behov. Med
formålet at driftstilskud gives for at sikre skoler og foreninger den nødvendige adgang til
timer i hallerne samt et politisk ønske om ikke at give overskudsskabende tilskud, kan
den individuelle model siges at være den bedste mulighed for at behandle alle ens ved
at behandle dem forskelligt.
Udfordringen er, at modellen er svært gennemsigtig samt at eventuelle
rammebesparelser rammer de selvejende haller forskelligt.

B: Uligheder i betaling for brug af haller for brugere over 25 år.
Brugere af en kommunal hal betaler det kommunale gebyr på ca. 60 kr. pr time for
brugen uanset de aktives alder. Brugere af en selvejende hal får refunderet en
procentdel af KL’s vejledende takst på ca. 250 kr. i timen, som bringer timeprisen for
foreningen på niveau med den kommunale takst, hvis brugerne ikke er over 25 år.
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Hvis de aktive brugere er mere end 25 år, får foreningen mindre refunderet jo flere over
25 år, der deltager i aktiviteterne. Dermed er de ”voksnes” foreningernes udgifter højere
i selvejende haller end i kommunale haller.
En fjernelse af 25 års reglen i den nuværende kommunale tilskudsmodel vil anslået
skabe en forøget kommunal udgift på op til 7 mio. kr. årligt.
Forslag 3: Differentieret kommunalt gebyr
Det er muligt ved fortolkning af den eksisterende lovgivning at differentiere i den
kommunale gebyrtakst, så foreninger, med aktive over 25 år, skal betale mere for
brugen af den kommunale hal end foreninger uden aktive over 25 år.
Udfordringen ved løsningsmodellen er, at man, for at beregne og efterfølgende kunne
kontrollere den rigtige kommunale takst for brugerne, skal bruge tal og dokumentation
for, hvor mange aktive medlemmer over 25 år, der er i hallerne på hvilke tidspunkter.
Dette vil give en stor administrativ opgave hos foreningerne og i
centraladministrationen. Den administrative opgave hos begge parter må forventes at
blive så stor, at det i realiteten ikke vil være en brugbar løsningsmodel.

Forslag 4: Sænket betaling i ydertimerne til under KL’s vejledende takst
Hvis man ønsker at løse op for forskellen mellem prisniveauet i selvejende og
kommunale haller for ”voksne” brugere, kan man i stedet for at øge den kommunale
gebyrpris sænke udgiften for brug af de selvejende haller.
I haller med god belægning vil det ikke være muligt at indtjene den manglende timepris
ved forøget aktivitetsniveau, mens haller med overkapacitet måske kan forøge
omsætningen ved at sænke priserne. Dette vil dog ikke være muligt i områder, hvor der
er overkapacitet på halområdet.
Da den selvejende hal har retten til at prissætte brugen af hallerne, vil det i realiteten
ikke være en kommunal beslutning, om priserne skal sænkes, og det må forventes, at
de selvejende haller vil fremsætte et ønske om kompensation via driftstilskuddet for
deres indtægtsnedgang forårsaget af foreningsbrug til sænkede priser.
Denne løsningsmodel må derfor samlet set en forventes at give en øget kommunal
udgift.

Forslag 5: Kommunalt køb af timer til KL takst med videresalg til foreningslivet til
gebyrpris.
En model til ensretning af priserne for brugere af kommunale og selvejende haller
kunne også være, at kommunen opkøber det nødvendige antal timer i de selvejende
haller til KL’s takst (eller anden forhandlet pris) og derefter lejer timerne videre til
foreningerne til kommunal gebyrpris. De timer, der ikke bruges af foreningslivet (jf.
bookingsystemet og 10 dages reglen for afmelding), får den selvejende hal mulighed
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for at gensælge til andre/kommercielle aktiviteter for at sikre et optimeret brug af
kapaciteten.
Prisen, som kommunen kan tilbyde de selvejende haller for timerne, må samlet set ikke
overstige udgiften til lokaletilskud til selvejehaller på nuværende tidspunkt. Dette kan
give en udfordring i forhold til enten at tilvejebringe det nødvendige timetal til
foreninger, med mindre de selvejende haller anser sikkerheden ved en kendt og fast
indtægt som tilstrækkeligt til at ville forhandle en timepris under KL taksten.
Ved denne model er det kommunen, der påtager sig usikkerheden ved et evt.
formindsket brug af de selvejende haller, og det kan påvirke den selvejende hals
motivation for salg af timer. Nødvendigheden af at købe timerne for et år ad gangen vil
være forholdsvist ufleksibelt if til ændringer i brugsmønstre.

A & B: Ensartede driftstilskud samt betaling for brug af kommunale og
selvejende haller.
Forslag 6: Forenklet grundtakst til drift af hal samt kommunalt opkøb af timer til
kommunalt/foreningsbrug uden betaling for slutbrugeren.

En løsningsmodel, der tager hånd om begge spørgsmål på en gang kunne være at
omlægge driftstilskudsmodellen til at bygge på grundbeløb samt opkøb af timer til
kommunalt /foreningsbrug og efterfølgende gøre brug af haller, kommunale såvel som
selvejende gratis for kommunale/foreningers brugere uanset alder. Denne model vil
være en administrativt effektiv model.
Modellen kan udbygges til også at gælde skoler og øvrige kommunale institutioners
køb af timer i selvejende haller, således at den kommunale økonomi til denne del
lægges ind i det samlede driftstilskud mod at de involverede kommunale brugere får
adgang til det nødvendige antal timer. Dette bør kunne gøres udgiftsneutralt og vil
bidrage til at forenkle administrationen yderligere. Børne- og Ungdomsudvalget skal i
så fald være villige til at afgive den budgetdel, der bruges til betaling af skolernes brug
af timer i selvejende haller, til Kultur- og Fritidsudvalget.
I modellen fjernes lokaletilskuddet til foreningsbrugerne i hallerne, ligesom vi fjerner
indtægten fra det kommunale gebyr fra denne brugergruppe. Foreninger, der gør brug
af andre lokaler end haller under gebyrordningen og selvejende haller (fx spejderhuse,
rideklubber og foreninger i private lejemål), vil fortsat modtage lokaletilskud efter
”tilskudsmodel for foreninger i Frederikshavn Kommune”, hvor 25 års reglen er
gældende.
Det vil være nødvendigt, i lighed med forslag 1, at trække udgifterne til svømmehallerne
ud af modellen og basere tilskud til svømmehaller særskilt på fx politisk beslutning om
svømmehaller i kommunens hovedbyer.
Den økonomiske ramme for det samlede tilskud til hallerne vil således være:
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+
+
-

Nuværende rammeudgift til drift af selvejende haller (minus svømmehaller)
Nuværende udgift til lokaletilskud på halområdet
Overførsel af budget fra BUU hvis skoleområdet medtages i modellen
indtægten fra gebyr i kommunale haller

I denne model vil de selvejende haller modtage et grundbeløb beregnet på baggrund af
fx antal halgulve/aktivitetskvadratmeter, renteudgifter, forpligtende samarbejder med
andre institutioner i lokalområdet og kapacitetsudnyttelse.
Den resterende del af de selvejende hallers tilskud vil udgøres af opkøb af timer til brug
for foreninger/kommunalt brug.
Timerne skal bookes i det digitale system efter gældende regler, inkl. 10-dages reglen
for afmelding af brugen, og timer som kommunens brugere/foreningerne ikke gør brug
af åbnes til salg for den selvejende hal uden modregning til kommunen.
Hermed skabes en lejlighed til en tættere dialog mellem hal og foreningsbrugere om en
optimal kapacitetsudnyttelse.
Muligheden for den selvejende hal for at videresælge allerede købte timer uden
modregning samt sikkerheden i den store antal timer solgt på forhånd må forventes at
kunne modsvare faldet i den samlede ramme på den manglende kommunale
gebyrindtægt på halbrug for foreninger.
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SE/CVR-nr.:
ANSØGNINGSSKEMA
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Ansøger:

Nordjysk Convention
Kontaktperson navn, mail og tlf./mobil:

Frederikshavn Kommune
Center for Kultur- og Fritid
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Ansøgt beløb:

Anni Torp Andreasen
Hans Buchs Vej 6
9300 Sæby
mailadresse. torp@privat.dk
Tlf. 23252061

25.000

Beskrivelse af aktiviteten/projektet der søges støtte til, herunder det evt. nyskabende:

Et større dansearrangement med Square Dance hvor vi satser på ca. 300 deltagere fra
hele landet og enkelte fra øvrige Europa. Arrangementet påtænker vi at afholde den
2-3-4 juni 2017 i Sæby Fritidscenter.

Formål med aktiviteten/projektet:

At skabe glæde for de dansere der kommer til arrangementet samtidig med en oplevelse
i at besøge vores del af landet.
Målgruppe:

Deltagere som er medlem i en Square Dance forening
Hvad skal evt. overskud gå til:

Til lignende arrangementer
Eventuelle samarbejdspartnere:

Spar Nord Fonden, Sæby Handelsforening
BUDGET
Beskrivelse
Antal besøgende

Indtægter

265

Udgifter

78.725

Med entré
Uden entré
Salg
Andre budgetterede tilskud - sponsorer eller anden form for tilskud.

2.000
25.000

Egen financiering
Transport

2.000

Annoncering mv.
Materialer
Lokaler
Honorar
Andet (beskrivelse)
I alt
Over/underskud

Leje af musikanlæg

105.725

6.000
13.400
25.000
52.700
2.000
101.100
4.625

Efter gennemførsel af aktiviteten/projektet indsendes konkret regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget.
Dette indebærer, at eksempelvis udgifter i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteten/projektet skal opfylde almindelige
regler for god regnskabsskik.
Udokumenterede udgifter, kan ikke indgå i regnskabet og dækkes derfor ikke.

SEND
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Dokument Navn:

Nordjysk Convention bilag.pdf

Dokument Titel:

Nordjysk Convention bilag

Dokument ID:

1232171

Bilag til ansøgningsskema
Hvem er Nordjysk Convention?

Nordjysk Convention er en forening/ sammenslutning af squaredance klubber i
Nordjylland, som er gået sammen om at arrangere en squaredance event i 2017.
Bestyrelsen består af medlemmer fra Frederikshavn, Sæby, Sindal og Brønderslev.
Vi er medlem i hver vores klub.
Vi danser Modern Western Square Dance og vi er medlem af DAASDC (Danish
Association of American Square Dance Club) DAASDC har til formål at være talerør for
squaredance klubber og varetage interesser for klubber der danser Modern Western
Square Dance.
Gennem de sidste 25 år har der været afholdt convent af squaredance foreninger
forskellige steder i Danmark. Da klubberne i Nordjylland ikke ville stå med sådan et

arrangement alene (pga. økonomi og arbejdsindsats) har vi dannet Nordjysk
Convention til at arrangere et convent i Nordjylland i 2017.
De 25.000 kr. vi søger, skal dække udgifter til leje af Sæby Idræts- og Fritidscenter.
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Dokument Navn:

Musikkorps Sæby
ansøgningsskema.pdf

Dokument Titel:

Musikkorps Sæby
ansøgningsskema

Dokument ID:

1231503

SE/CVR-nr.:

30034554

ANSØGNINGSSKEMA
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Ansøger:

Musikkorps Sæby
Kontaktperson navn, mail og tlf./mobil:

Frederikshavn Kommune
Center for Kultur- og Fritid
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Ansøgt beløb:

Henrik Kostending
Formand@musikkorps-saeby.dk
9843 0777

12.000,00 kr

Beskrivelse af aktiviteten/projektet der søges støtte til, herunder det evt. nyskabende:
Musikkorps Sæby ansøger hermed om tilskud til afholdelse af sommer koncerter i kommunens mindre byer i forbindelse med byfester idræts
arrangementer, havnefester m.v. vi er tidligere kommmet i betragtning og vi har udbudt koncerterne til de relevante arrangører direkte pr. mail.
Vi kan henvise til vor tilbagemelding fra 2015.
Vi ansøger om 12.000,00 til dækning af 3-4 koncerter incl. kørsel og KODA afgifter.
Med ønsket om fortsat at blive tilgodeset i 2016 håber vi på en positiv tilbagemelding

Formål med aktiviteten/projektet:
Tlilbuddet er målrettet er målrettet til de mindre oplands byer til Fr.havn som ikke normalt tilgodeses med musik i sommerlandet! Vi
mener det er vigtigt at også de mindre byer kan tilbyde de fastboende og områdets turister underholdning, tilmed af lokale kræfter

Målgruppe:

Lokalbefolkning og turister
Hvad skal evt. overskud gå til:

Overskud går til korpsets drift(uniformer-noder-instrumenter-dirigent m.v.)
Eventuelle samarbejdspartnere:

Borgerforeninger/idrætsforeninger
BUDGET
Beskrivelse

Indtægter

Udgifter

Antal besøgende

0

Med entré

0

Uden entré

0

Salg

0

Andre budgetterede tilskud - sponsorer eller anden form for tilskud.

0

Egen financiering
Transport

afhængig af distination

Annoncering mv.

1000,00

1000,00

Materialer
Lokaler
Honorar
Andet (beskrivelse)
I alt
Over/underskud

9000,00
coda afgifter

1000,00
12,000,00

8000,00

Efter gennemførsel af aktiviteten/projektet indsendes konkret regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget.
Dette indebærer, at eksempelvis udgifter i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteten/projektet skal opfylde almindelige
regler for god regnskabsskik.
Udokumenterede udgifter, kan ikke indgå i regnskabet og dækkes derfor ikke.

SEND
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Dokument Navn:

Retfærdigheden
ansøgningsskema.pdf

Dokument Titel:

Retfærdigheden
ansøgningsskema

Dokument ID:

1231510

SE/CVR-nr.:

CVR 34054274

ANSØGNINGSSKEMA
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Ansøger:

Borger- og Kulturhus Retfærdigheden
Kontaktperson navn, mail og tlf./mobil:

Frederikshavn Kommune
Center for Kultur- og Fritid
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Ansøgt beløb:

John Henrik Andersen
jha@advokaternepaatorvet.dk

10.000 kr

Beskrivelse af aktiviteten/projektet der søges støtte til, herunder det evt. nyskabende:
Sommerudstilling om den flygtningelejr, der var i Sæby fra 1945-1947. Udstillingen bygger videre på den udstilling om Flugtruten over Kattegat, som vi havde i
sommeren 2014.
Udstillingen vil omfatte plancher, fotografier, oversigtskort og genstande. Derudover gennem vandretur at se de lokaliteter, der har relation til flygtningelejren.
Fra midten af oktober 1943 og indtil januar 1945 blev flere hundrede personer transporteret over Kattegat fra Sæby til Sverige. Tyskerne havde besat Danmark,
og de flygtende var alle på en eller anden måde eftersøgt af tyskerne. Mod slutningen af krigen flygtede 250.000 tyskere til Danmark. En del af dem tilbragte 2 år
i flygtningelejre i Sæby før de kunne vende tilbage til Tyskland.

Formål med aktiviteten/projektet:
De tyske flygtninge var en kæmpeopgave for Danmark og Sæby. Gennem udstillingen skildres organisation og opbygning af flygtningelejrene og hverdagen for beboere bag pigtrådshegn.
Udstillingen vil give et indtryk af, hvordan krigen greb ind i livet i en stille dansk provinsby, langt fra 2. Verdenskrigs slagmarker.
Beslutningen om at lave udstillingen blev taget før den aktuelle flygtningesituation i Europa og Danmark, men den besøgende vil nok komme til at trække paralleller til den nuværende situation.

Målgruppe:

Lokale og turister
Hvad skal evt. overskud gå til:

Vi forventer ingen overskud
Eventuelle samarbejdspartnere:

Turisthusnord, Nordjyllands Kystmuseum og Forsvars- og Garnisonsmuseum i Ålborg
BUDGET
Beskrivelse
Antal besøgende

Indtægter

2.000

Udgifter

0

Med entré
Uden entré

2.000

Salg
Andre budgetterede tilskud - sponsorer eller anden form for tilskud.
Egen financiering

0

0
10.000
0

Transport
Annoncering mv.

4.000

Materialer

3.000

Lokaler

3.000

Honorar
Andet (beskrivelse)
I alt

10.000

10.000

Over/underskud

Efter gennemførsel af aktiviteten/projektet indsendes konkret regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget.
Dette indebærer, at eksempelvis udgifter i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteten/projektet skal opfylde almindelige
regler for god regnskabsskik.
Udokumenterede udgifter, kan ikke indgå i regnskabet og dækkes derfor ikke.

SEND
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Dokument Navn:

Nellemanns Have forårsfest
2016.pdf

Dokument Titel:

Nellemanns Have forårsfest
2016

Dokument ID:

1231120
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Dokument Navn:

Ansøgning fra FSF Sommercamp 2016.doc

Dokument Titel:

Frederikshavn Skøjteforening
sommercamp 2016

Dokument ID:

1178249

Ansøgningsskema
Kultur- og Fritidsudvalget

Frederikshavn Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Kontaktperson: Pernille Dreier, FSF

CVR-nr. 92 59 60 52

Ansøgningens beløb: 22.000 kr. - Udgifter til halpersonale ved sommercamp i Iscenter Nord i uge 28 og 29

Beskrivelse af aktiviteten/projektet der søges støtte til, herunder det evt. nyskabende:
Frederikshavn Skøjteforening (FSF) har igen i år taget initiativ til at indbyde klubber til en sommercamp på
den frederikshavnske is.
FSF har afholdt sommercamp i uge 28 og 29 de seneste 4 år, og vi er kraftigt opfordret til at gentage
arrangementet i 2016. Det nyskabende i dette initiativ er at invitere trænere og løbere fra landets klubber til
sammen at sommertræne i Frederikshavn. Her kan de forbedre deres skøjtefærdigheder, være sammen på
tværs af klubber og danne venskaber og relationer på tværs af klubberne. Løberne kan ud over de
skøjtemæssige oplevelser også få sommeroplevelser i Frederikshavn Kommune. Derudover giver det også
trænerne mulighed for et mere intensivt samarbejde i løbet af de to uger – til glæde for både trænere og
løbere – og det vil styrke det daglige samarbejde på tværs af klubber, når sæsonen går i gang igen.
Sommercamp er rammen for en masse skøjteglade børn og unge – et initiativ, der er med til at sætte
Iscenter Nord og Frederikshavn Kommune på landkortet. Camp’en giver mulighed for hjemmebane i
sommerperioden også – hvor andre klubber bl.a. Aalborg har is i april og maj måned – og rigtig mange
skøjteløbere rejser rundt til udenlandske camps i løbet af sommeren. Vi vil også have skøjtefolket på den
frederikshavnske is i sommeren.
Økonomien i sommercamp er imidlertid en udfordring for FSF og derfor ansøger vi her om et tilskud fra
Kultur & Fritidsudvalg. Et tilskud til at få dækket udgifter til halpersonalet i de to uger – en udgift som vi har
budgetteret med 22.000 kr. Dette er baseret på vores erfaring fra sidste års sommer camp – her beløb udgift
til halpersonale sig til 20.000 kr.
Vi håber meget Kultur & Fritidsudvalget vil se velvilligt på FSF’s ansøgning til projektet. Vi mener, det er en
fantastisk mulighed for at sætte Iscenter Nord, Frederikshavn og alle kommunens fortræffeligheder på
landkortet. Skøjtefamilierne vil overnatte på de forskellige campingpladser, sommerhuse og hoteller. Vi har
allerede hørt tilkendegivelser om, hvordan The Reef, palmestranden, gågaden og Skagen er med på
familiernes ferieprogrammer.

Formål med aktiviteten/projektet:
Formålet med projektet er, at give skøjteløbere og trænere fra hele landet mulighed for at træne i Iscenter
Nord i sommerperioden som et nyt og spændende alternativ til bl.a. udenlandske sommer camps. Derudover
er formålet, at arbejde sammen på tværs af klubber og søge inspiration hos hinanden – både trænere og
løbere. FSF har også et ønske om, at give løberne dejlige sociale oplevelser med sporten – med skønne is
oplevelser i en sommertid i Frederikshavn.
Vi ønsker at gøre sommercamp til en tilbagevendende begivenhed, hvor vi også kan få gæster fra andre
lande. Dermed håber vi, at det kan blive et tilløbsstykke, hvor det frederikshavnske iscenter Nord skiller sig
ud som et helt særligt sommercamp tilbud.
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Ansøgningsskema
Kultur- og Fritidsudvalget
Målgruppe:
Skøjteløbere fra hele landet på både bredde og elite niveau – børn og unge - piger og drenge fra 6 år.
Hvad skal et evt. overskud gå til:
Et evt. overskud skal gå til arrangementer i klubben til glæde og udvikling for både elite og bredde i FSF. Det
kan være fællesoplevelser i forbindelse med højtider og skøjtekonkurrencer- og arrangementer (Lucia,
efterårsudflugt, gæstetræner, nationale og internationale konkurrencer.).

Eventuelle samarbejdspartnere:
Esbjerg Skøjteklub (ESK)
Herning Skøjteklub (HSF)
Ålborg Skøjteforening (ASF)
Hvidovre Skøjteklub (HSK)
Silkeborg Skøjteløberforening (SSF)
Tårnby Skøjteklub (TSK)
Århus Skøjteklub (CIF)
Stavanger Skøiteklub
Oslo Skøjteklub

Budget:
Beskrivelse

Indtægter

Udgifter

Antal besøgende

(70 løbere gns. dagligt x 75 kr. x
14 dage) = 73.000 kr.

Med entré
Uden Entré
Salg
Andre budgetterede tilskud –
sponsorater eller anden form for
tilskud.
Egen finansiering
Transport
Annoncering mv.
Materialer
Lokaler – halpersonale

22.000 kr. (ansøgt tilskud)

Honorar
Andet (energi forbrug)
I alt
Underskud

70.000 kr.
73.000 kr.
-

92.000 kr.

19.000 kr.
291004-08
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Ansøgningsskema
Kultur- og Fritidsudvalget
(Overskud

( + 3.000 kr. såfremt ansøgning
imødekommes af Kultur &
Fritidsudvalg)

Efter gennemførsel af aktiviteten/projektet indsendes konkret regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget
Dette indebærer, at eksempelvis udgifter i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteten/projektet skal
opfylde almindelige regler for god regnskabsskik.
Udokumenterede udgifter, kan ikke indgå i regnskabet og dækkes derfor ikke.
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Dokument Navn:

24 timer ved havet
underskudsgaranti.pdf

Dokument Titel:

24 timer ved havet
underskudsgaranti

Dokument ID:

1178250

SE/CVR-nr.:

36213507

ANSØGNINGSSKEMA
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Ansøger:

24 Timer ved Havet
Kontaktperson navn, mail og tlf./mobil:

Frederikshavn Kommune
Center for Kultur- og Fritid
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Ansøgt beløb:

Tanja Nielsen (mobil 30544131)
Mail: tanjasasi@hotmail.com

kr. 10.000 (underskudsgaranti)

Beskrivelse af aktiviteten/projektet der søges støtte til, herunder det evt. nyskabende:

24 Timer ved havet er den samlede betegnelse for et løbearrangement, der indeholder et 6,
12 og 24 timers single og stafetløb i Sæby. Herudover også mulighed for ½ og hel maraton.
Det er vores håb/forventning at 500 løbere vil deltage som enten single løbere eller på stafete
hold (firmahold, familiehold mv.). Vi henvender os ligeledes til både svenske og norske
løbere.
Formål med aktiviteten/projektet:

Vi ønsker at skabe en årlig tilbagevendende begivenhed i Sæby, til gavn for byen (herunder butikker,
overnatningssteder mv.). Vores øvrige formål er endvidere at vi laver en aktivitet, som fremmer sundhed og trivsel.
Målgruppe:
Alle kan deltage, ruten er 2,0 km lang, og der er mulighed for at løbe eller gå. Sidste år var yngste deltager ca. 10 og ældste deltager (fra Tyskland) var 86 år !

Hvad skal evt. overskud gå til:

Overskud deles mellem Sæby Floorball Klub og Sæby Motions- og Cykelklub som stiller med hjælpere, vagter mv. under afholdelsen
Eventuelle samarbejdspartnere:

Sæby Floorball Klub og Sæby Motions- og Cykelklub
BUDGET
Beskrivelse
Antal besøgende

Indtægter

500

Udgifter

80000

Med entré
Uden entré
Salg
Andre budgetterede tilskud - sponsorer eller anden form for tilskud.

80000

Egen financiering
Transport
Annoncering mv.
Materialer

7000
53500

Telte, målportal mv.

Lokaler

2000

Honorar
Andet (beskrivelse)

Forplejning, tidstagn., musik

68100

I alt
Over/underskud

29400

Efter gennemførsel af aktiviteten/projektet indsendes konkret regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget.
Dette indebærer, at eksempelvis udgifter i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteten/projektet skal opfylde almindelige
regler for god regnskabsskik.
Udokumenterede udgifter, kan ikke indgå i regnskabet og dækkes derfor ikke.

SEND
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Dokument Navn:

Rødspætteløb
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Dokument Titel:
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Dokument ID:

1237246

SE/CVR-nr.:
ANSØGNINGSSKEMA
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Ansøger:

NBC/MTB Frederikshavn
Kontaktperson navn, mail og tlf./mobil:

Frederikshavn Kommune
Center for Kultur- og Fritid
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Ansøgt beløb:

Henrik Bak
henrik@bigbaksen.dk
21259045

25.000 til specifik dækning af merudgift til afspærring i ggaden.

Beskrivelse af aktiviteten/projektet der søges støtte til, herunder det evt. nyskabende:

Afvikling af Rødspætteløbet ( motionscykelløb for landevejs og MTB motionister, samt familier ) med start
og ml i ggaden. Løbet har en lang tradition i Frederikshavn - men ir vil vi forsøge at opgradere
oplevelsen bde for puiblikum og deltagere . Bde for at skabe aktivitet i gaden men ogs for at gøre
opmærksom p de to klubbers aktiviteter omkring cykling. Dette nye tiltag skal ogs være med til at trække
flere deltagere til selve løbet.
Formål med aktiviteten/projektet:

Skabe opmærksomhed omkring motionscykling/MTB i Frederikshavn og omegn
Målgruppe:

alle med en cykel
Hvad skal evt. overskud gå til:

udvikling af de to cykelklubbers aktiviteter
Eventuelle samarbejdspartnere:

Handelsstandsforeningen, Uggerhøj og Spar Nord
BUDGET
Beskrivelse

Indtægter

Udgifter

Antal besøgende
Med entré

22.500

Uden entré
Salg
Andre budgetterede tilskud - sponsorer eller anden form for tilskud.

15.000
10.000

10.000

Egen financiering
Transport
Annoncering mv.
Materialer Telte

50.000

og afspærring

Lokaler
Honorar Tidtagning

9.000

Andet (beskrivelse)
I alt
Over/underskud

47.500

69.000
- 20.000

Efter gennemførsel af aktiviteten/projektet indsendes konkret regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget.
Dette indebærer, at eksempelvis udgifter i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteten/projektet skal opfylde almindelige
regler for god regnskabsskik.
Udokumenterede udgifter, kan ikke indgå i regnskabet og dækkes derfor ikke.

SEND
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Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Att.: Heidi Becker-Rasmussen

4. februar 2016

Anmodning om indbetaling af bidrag til Den Vestdanske Filmpulje for 2016
Der anmodes hermed om indbetaling af bidrag til Den Vestdanske Filmpulje for 2016.
Bidraget størrelse fastsættes af den enkelte medlemskommune i henhold til lokale
beslutninger om bidrag til Filmpuljen. Der betales dog som minimum i henhold til
vedtægterne.
Indbetalingen kan ske til Den Vestdanske Filmpuljes konto i Danske Bank.
Reg.nr. 4620 kontonummer 4620667617. Kontoen er en NEM konto.
Frist for indbetalingen er 4. marts 2016.
Den Vestdanske Filmpuljes CVR nummer er: 26 34 76 61.

Venlig hilsen

Steen Risom
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Vedtægter for foreningen Den Vestdanske Filmpulje
m.b.a.

U

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Den Vestdanske Filmpulje.
Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

U

§ 2a. Formål

Foreningen har et almennyttigt formål med et kulturelt sigte.
Foreningens formål er at yde støtte til produktion af film, TV- og
multimedieproduktion i det vestdanske område med hovedvægten lagt på
fiktionsfilm og -TV.
Foreningen yder støtte til kunstnerisk interessante produktioner m.v., der har
kulturel reference til det vestdanske område og som understøtter udviklingen af et
lokalt film- og TV-miljø til gavn for beskæftigelsen i det vestdanske område.
Foreningen kan deltage i eller støtte andre initiativer, der har til formål at fremme
udviklingen af det lokale film- og TV-miljø, f.eks. støtte til manuskriptudvikling, samt i
specielle tilfælde uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere e.l.

U

§ 2b. Støttebetingelser

Foreningens hovedopgave er at deltage i finansieringen af film, men som hovedregel
kan der ikke ydes fuld finansiering til produktioner.
For film med kommerciel værdi aftales en konkret tilbagebetalingsmodel.
For støtte til andre områder træffer foreningen konkret beslutning om størrelse,
form og evt. vilkår for tilbagebetaling.
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U

§ 3. Foreningens kapital og drift

Foreningens aktiviteter finansieres ved frivillige bidrag, tilskud fra fonde og offentlige
myndigheder samt eventuelle indtægter ved arbejde udført af foreningen i
overensstemmelse med foreningens formål.
Eventuelt overskud i foreningen skal anvendes til opfyldelse af foreningens formål.
Foreningen er dog berettiget til at foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af
formuen.

U

§ 4. Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages interesserede vestdanske regioner,
kommuner samt formidlere af statslig filmstøtte.
For at blive medlem af foreningen, skal ovennævnte parter indbetale et af foreningen
fastsat årligt bidrag.
Som bilag 1 findes vejledende bidragsstørrelser. Medlemmer kan dog indbetale
højere bidrag end minimumsbidraget.
Hvis en region eller en kommune ikke længere ønsker at indbetale det årlige
minimumsbidrag til foreningen, ophører den pågældende region kommune eller
formidler af statslig filmstøtte med at være medlem.
En kommune eller en region kan genindtræde i foreningen ved at indbetale det af
foreningen fastlagte årlige bidrag.
Det danske Filminstitut eller en anden formidler af statslig filmstøtte kan blive
medlem af foreningen, hvis der indbetales et efter foreningens opfattelse passende
årligt bidrag.

U

§ 5. Generalforsamlingen

Foreningen ledes af generalforsamlingen.
Kun medlemmer, der har indbetalt kontingent, har adgang til at stemme på
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen udfærdiger selv sin forretningsorden.
Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal, medmindre
andet er angivet i vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger på
generalforsamlingen, er formandens stemme udslagsgivende. Generalforsamlingen
er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen.
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Der afholdes generalforsamling en gang om året i april måned.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis mindst 1/3 af medlemmerne kræver
det, idet den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest én måned efter
at begæring herom er modtaget.
Formanden for bestyrelsen har ansvaret for, at der udsendes dagsorden med
indkaldelse til generalforsamlingen senest 14 dage før mødets afholdelse.
Formanden skal sørge for, at der laves referat af generalforsamlingens beslutninger.
Referatet skal godkendes af bestyrelsen.

U

§ 6. Generalforsamlingens opgaver

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Foreningens budget og regnskab forelægges til godkendelse på den ordinære
generalforsamling i april måned.
Generalforsamlingen træffer beslutning om eventuelle vilkår for tilbagebetaling af
bidrag (jvf. vedtægternes § 2b, samt adgangen til at bemyndige formanden til at
træffe konkrete beslutninger) samt om minimumsstørrelsen af det i § 4 nævnte årlige
medlemsbidrag.
Generalforsamlingen kan fastsætte instrukser for bestyrelsens arbejde.
Formanden for bestyrelsen skal aflægge beretning for generalforsamlingen.

U

§ 7. Bestyrelsen

Generalforsamlingen vælger op til 8 medlemmer af bestyrelsen, hvortil kommer en
formand og en næstformand, jvf. nedenfor.
En repræsentant fra den største kommunale bidragyder er født formand for
bestyrelsen, mens en repræsentant fra den næststørste kommunale eller regionale
bidragyder er født næstformand for bestyrelsen.
Ved sammensætningen af bestyrelsen skal der tilstræbes en bredt dækkende
repræsentation.
Hvis Det danske Filminstitut og/eller en anden formidler af statslig filmstøtte deltager
i foreningens virksomhed, kan den/de pågældende institution(er) tilsammen tilbydes
ét sæde i bestyrelsen.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen i april måned i lige år.
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
3/ 6

Bestyrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med dens formål.
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi og udarbejder forsag til budget
samt regnskab.
Bestyrelsen træffer beslutning vedr. konkrete ansøgninger om støtte indenfor
rammerne af det vedtagne budget og på baggrund af generalforsamlingens evt.
instrukser.
Formanden skal sørge for, at der laves referat af bestyrelsens beslutninger. Referatet
skal godkendes af bestyrelsen.
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed ved afstemninger, er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen
er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan tilknytte en eller flere konsulenter til at rådgive sig med hensyn til
valg af de film og Tv-produktioner, der skal have støtte, herunder støttens størrelse.
Hvis Bestyrelsen modtager en konkret klage over sagsbehandlingen i Bestyrelsen
og/eller sekretariatet, kan Bestyrelsen beslutte at nedsætte et udvalg bestående af
en jurist fra 3 af foreningens medlemmer.
Dette udvalg skal efterprøve sagsbehandlingen og rådgive Bestyrelsen om hvorvidt
der, efter udvalgets opfattelse, er begået sagsbehandlingsfejl og hvis det er tilfældet,
hvorvidt sagsbehandlingen bør gå om.
Bestyrelsen træffer herefter en afgørelse om evt. genoptagelse af den sag, klagen
vedrører.

U

§ 8. Sekretariat

Bestyrelsen træffer beslutning om foreningens sekretariat.
Sekretariatet refererer til formanden.
En repræsentant for sekretariatet deltager i generalforsamlingen samt i bestyrelsens
møder uden stemmeret.

U

§ 9. Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller
næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Der kan meddeles prokura.
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For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid
værende formue i foreningen.

U

§ 10. Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet skal underskrives af formanden og den sekretariatsansvarlige forinden
forelæggelse for generalforsamlingen.
Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller
Kommunernes Revisionsafdeling.

U

§ 11. Ophør

Foreningen opløses, hvis 2/3 flertal af deltagerne i generalforsamlingen på to af
hinanden følgende møder med mindst 14 dages mellemrum træffer beslutning
herom.
Foreningens formue skal ved ophør anvendes i overensstemmelse med foreningens
formål.

U

§ 12. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af generalforsamlingen stemmer herfor.

Revideret på generalforsamlingen 5. april 2013.
Revideret på generalforsamlingen 11. april 2003 (ændring af §7).
Vedtaget på stiftende møde den 23. august 2001
Christian Mølgaard
dirigent
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Bilag 1
Vejledende mindste bidragsstørrelser:
Kommuner:
Over 200.000 indbyggere
100.000 - 200.000 indbyggere
under 100.000 indbyggere

3,00 kr. / indbygger
1,25 kr. / indbygger
1,00 kr. / indbygger

Øvrige:
Øvrige medlemmer

1,00 kr. / indbygger

Bilag 2
Formanden kan af bestyrelsen, i særlige tilfælde, bemyndiges til at træffe beslutning
om bidrag til enkeltstående projekter.
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Evaluering af Vendsyssel Teater
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har iværksat en evaluering af Vendsyssel
Teater. Evalueringen er blevet gennemført af evaluator Nicole Langkilde, og projektstøtteudvalget
har nu modtaget den endelige evalueringsrapport.
Projektstøtteudvalget har læst den skriftlige evalueringsrapport samt fået en mundlig orientering
fra evaluator vedr. evalueringsforløbet og rapportens indhold. Udvalget har ligeledes taget Peter
Schrøders supplerende kommentarer til efterretning (mail modtaget den 4. januar 2016).
Med dette brev fremsendes den endelige evalueringsrapport sammen med projektstøtteudvalgets
konklusion af, hvorvidt Vendsyssel Teater faglige og kunstneriske niveau lever op til det generelle
niveau for egnsteatre. Endelig supplerer udvalget med anbefalinger til brug for aftaleparternes
kommende forhandling af en fremtidig ny egnsteateraftale for Vendsyssel Teater.
Projektstøtteudvalget takker hermed repræsentanter fra Vendsyssel Teater samt Hjørring og Frederikshavn kommuner for at have bidraget og samarbejdet med evaluator i evalueringsforløbet.
Projektstøtteudvalget håber, at både teatret og kommunerne har fået udbytte af evalueringsforløbet og kan anvende dette i det fortsatte arbejde omkring udviklingen af teatrets kunstneriske og
faglige niveau. Det er udvalgets forventning, at den endelige evalueringsrapport samt udvalgets
supplerende kommentar vil fungere som inspiration i forhold til at forhandle en ny fremtidig egnsteateraftale for Vendsyssel Teater.
Formålet med evalueringen
Evaluering af egnsteatre har overordnet til formål, at:


medvirke til udvikling af teatrenes faglige og kunstneriske niveau gennem dialog med aftaleparterne (teatre og kommuner)

Side 2



sikre, at de statslige tilskud til egnsteatre og refusion af kommuners udgifter til egnsteatre
bliver anvendt til teatre, hvis faglige og kunstneriske niveau lever op til det generelle niveau for
egnsteatre

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst tilbagemelding
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har taget evalueringsrapporten til efterretning.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst konkluderer på baggrund af evalueringsrapporten, at Vendsyssel Teaters faglige og kunstnerisk niveau ligger indenfor, hvad der generelt
forventes af et refusionsberettiget egnsteater i Danmark.
Med henblik på en fortsat udvikling af Vendsyssel Teater faglige og kunstneriske niveau anbefaler
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst:


at der sætter fokus på kunstnerisk udvikling af teatrets repertoire og iscenesættelsespraksis



at teatret udvider sit samarbejde med andre institutionsteatre og projektteatre – dels i forhold til samproduktion og evt. i form af residency

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ser frem til at modtage udkast til en ny
fremtidig egnsteateraftale vedrørende Vendsyssel Teater. Det er udvalgets håb, at evalueringens
konklusion og anbefalinger samt udvalgets supplerende anbefalinger vil være afspejlet i denne,
med det formål at sikre en fortsat udvikling af teatrets faglige og kunstneriske niveau.
Udkast til ny aftale for den kommende aftaleperiode skal indsendes til Kulturstyrelsen senest 1.
april forud for det finansår, hvor en ny aftaleperiode forventes at træde i kraft.
Venlig hilsen
Kirsten Sylvest
Specialkonsulent
Slots- og Kulturstyrelsen
Vedlagt:
Evaluering af Vendsyssel Teater udført af Nicole Langkilde
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1

INDLEDNING

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har ønsket en uvildig evaluering af egnsteatret
Vendsyssel Teater i forbindelse med teatrets nuværende aftaleperiode (2013-2017). Til det formål har udvalget indgået aftale med dramaturg og direktør Nicole M. Langkilde (evaluator), som har gennemført evalueringen i perioden august– december 2015.
Vendsyssel Teater har haft status som egnsteater siden 1984 i Hjørring Kommune. Vendsyssel Teaters omsætning er mellem 10,4 – 12,3 mio. kr./år, heraf udgør egenomsætningen 23-29 %. Teatret er organiseret
som en selvejende institution, med tilskud fra Hjørring Kommune (hovedtilskudsyder) og Frederikshavn
Kommune. Teatrets direktion udgøres af Lars Sennels, og ledelsen består af direktør, kunstnerisk chef, teknisk chef og økonomichef. Teatret har en fast stab på 15 medarbejdere udover direktøren.
De overordnede formål med evalueringen er formuleret af Kulturstyrelsen:

Formål med evalueringen
1. Medvirke til udvikling af teatrets faglige og kunstneriske niveau gennem dialog med aftaleparterne
2. Sikre at de statslige tilskud til teatret og refusion af kommunens udgift hertil bliver anvendt i tråd med det
generelle kunstneriske og faglige niveau for egnsteatre.

Evalueringen er baseret på både kvalitative og kvantitative data og vurderer hhv.:
1. Vendsyssel Teaters rammer og tal – Økonomiske og organisatoriske forhold
2. Kunstneriske aktiviteter og kvalitet
3. Lokal forankring og synlighed.
Evaluators dataindsamling har bestået af hhv. desk research (selvevaluering, årsrapporter, presseklip og
bred orientering i teatrets programmer mv.), besøg på teatret og overværelse af egenproduktionerne Parasitterne, Fly me to the moon og Larm i kulissen. Herudover er gennemført interviews og gruppeinterviews
med repræsentanter for teatrets ledelse og bestyrelse, Hjørring Kommunes kulturudvalgsformand samt
plan- og udviklingschef. Data til de økonomiske og organisatoriske forhold er indsamlet af Kulturstyrelsen.
Metoden til at vurdere den kunstneriske kvalitet tager udgangspunkt i Ønskekvistmodellen, beskrevet i kapitel 6.
Evaluator vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde med alle aktører!
Nicole M. Langkilde nml@ls-flag.dk
December 2015
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RESUMÉ AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER

Det er evaluators grundlæggende vurdering, at Vendsyssel Teater leverer gedigent og lokalt forankret teater. Teatret er veldrevet og lever op til målene i egnsteateraftalen 2013-17.

På den baggrund anbefales det, at Hjørring og Frederikshavn kommuner viderefører egnsteateraftalen
med Vendsyssel Teater.

Konkret er vurderingerne endvidere de følgende:


Vendsyssel Teater er veldrevet med en professionel, stærk og forretningsorienteret direktion og
ledelse, der balancerer mellem kunst og forretning. Teatret har en stærk økonomi og gode organisatoriske rammer, der med et nyt teaterhus (2016) bliver endnu bedre.



Vendsyssel Teaters kunstneriske profil er ’mainstream med kant’. Intentionen er at sammensætte
et repertoire, der veksler mellem cash cows og mere eksperimenterende forestillinger. De egenproduktioner, evaluator har set, er imidlertid mere mainstream end kant. Det er evaluators vurdering,
at der er potentiale til større kunstnerisk udvikling.

Evaluator anbefaler, at dramaturgiatet inddrages i højere grad, end tilfældet er i dag. Derudover – eller
som erstatning for dramaturgiatet – anbefaler evaluator, at teatret prioriterer at ansætte en produktionsdramaturg, som kan sparre med direktøren og den kunstneriske leder på repertoireplanlægningen og samtidig kan medvirke til at sikre kant i de kunstneriske processer.



Teatret bidrager i høj grad til at udvikle scenekunsten i lokalmiljøet via flere gode børne- og ungdomsinitiativer og -samarbejder, bl.a. ungdomsteatret 12A og Teater Talent Hjørring. Sidstnævnte
omfatter også Frederikshavn.

Evaluator anbefaler, at man videreudvikler og fremtidssikrer ungdomsarbejdet med fokus på manuskriptudvikling, samt at der skabes plads til fejlskud og dermed også mulighed for helt nye former for scenekunst. Endvidere bør ungdomsaktiviteterne indtænkes aktivt i det nye teaterhus.



Den lokale forankring i Hjørring kommune er overordentligt stærk. Teatret er en aktiv spiller i Hjørring kommune og nyder stor respekt fra både kommunalt og politisk hold. I forbindelse med det
nye teater- og oplevelseshus påtager teatret sig driften af hele huset, der også skal indeholde andre
aktiviteter end teaterforestillinger.
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I forbindelse med driften af det nye teater- og oplevelseshus anbefaler evaluator, at teater og kommune
forventningsafstemmer, herunder at teatret sikres kunstnerisk frihed for at bevare og udvikle integriteten
og bringe kunsten i spil på nye måder.



Vendsyssel Teater er et stærkt og konsolideret brand i Vendsyssel. Teatret laver omfattende og
professionel markedsføring i både Hjørring og Frederikshavn kommuner. Teatret har dog ikke et
klart billede af publikumssammensætningen, men generelt kommer det yngre publikum ikke så meget i teatret.

Evaluator anbefaler, at der igangsættes publikumsudvikling med særlig fokus på Frederikshavn kommune
og de unge som potentielt publikum.
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Samlet set kan dette konkretiseres ved hjælp af en SWOT-analyse.
STYRKER














SVAGHEDER
Den nye teaterbygning
Stærk og synlig ledelse
God bestyrelsessammensætning
Kompetent personale
Klar forretningsstrategi
Klar kommunikation
Stærk økonomi
Stor frihed, nyder stor tillid
Lokalpolitisk opbakning
Kulturvenlig kommune, der værdsætter kulturelle
værdier
Gode erhvervssamarbejder samt opbakning fra
erhvervsliv og sponsorer
Skuespillere har gode ophold, med bil og forplejning
Stærke ungdomstiltag, der sikrer udvikling af scenekunsten

MULIGHEDER









Publikumsudvikling i forhold til yngre publikum samt
større geografisk spredning, herunder inddrage
frederikshavner-publikum.
Større risikovillighed omkring udvikling af scene-kunsten
Kunstnerisk kuratorfunktion/produktionsdramaturg/
aktivt arbejdende dramaturgiat
Det nye teaterrum
Udvide det gode fokus på børn og unge
Årskort/klippekort
Kulturpas på tværs af kommunens kultursinstitutioner
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Kunstnerisk mere mainstream end kant
Manglende yngre publikum
Meget lidt national presseomtale

TRUSLER




Med driften af det nye teater- og oplevelseshus kan
risikoen være at komme til at fokusere på at tjene
penge frem for kunstneriske satsninger
Manglende forventningsafstemning med kommunerne i forhold til det nye teater- og oplevelseshus
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RAMMER OG TAL

3.1 Aktivitet og organisation
Vendsyssel Teater holder pt. til i en nedlagt skole tæt på Hjørring bymidte, men overflyttes til Vendsyssel
Teater- og Oplevelseshus, når nybyggeriet indvies i 2016. Vendsyssel Teaters nuværende lokaler består af 2
gymnastiksale omdannet til black-box scener, hvor den største scene kan rumme op til ca. 150 publikummer. Teatrets øvrige faciliteter består af foyer, værksted, administration mv.
Vendsyssel Teater har haft status som egnsteater siden 1984 og fungerer i dag med Lars Sennels som teaterdirektør og Peter Schrøder som kunstnerisk leder, der også instruerer en del af teatrets forestillinger.
Teatrets øvrige medarbejderstab består af ca. 13-14 personer; heraf varetager ca. 4-5 personer administrative opgaver som økonomi, PR, markedsføring mv. Teatrets tekniske stab består af 7-8 personer, der løser
opgaver som hhv. scenemester, tekniker, skrædder, anden service mv. Teatret råder ikke over et fast scenekunstnerisk ensemble, men kunstnerne ansættes til konkrete produktioner.
Vendsyssel Teater har status som en selvejende institution, og ifølge vedtægterne er institutionens formål
at være et egnsteater i overensstemmelse med definitionen i den gældende lovgivning, producere professionelle forestillinger af høj kunstnerisk kvalitet for et bredt publikum, samarbejde med den øvrige teatervirksomhed i landsdelen, udbyde forestillinger i regionen samt på turné i hele landet. Teatret skal desuden
udøve pædagogisk virksomhed gennem samarbejde med skoler, uddannelsesinstitutioner mv. Ifølge den
gældende egnsteateraftale skal teatrets virksomhed primært være stationær, og der skal produceres op til
5 forestillinger årligt, hvoraf én skal have børn/unge som målgruppe. Udvalgte egenproduktioner skal udbydes til turné i hele landet. Teatret skal endvidere tilbyde dramaundervisning, workshops mv. til børn og
unge, tilbyde et særligt abonnement for børneinstitutioner, samarbejde med lokale aktører, tage kulturelle
initiativer, fungere som kulturambassadør for hele Vendsyssel, udbyde gæstespil mv.
Ifølge teatrets vedtægter består bestyrelsen af 7-9 medlemmer. 1-2 medlemmer udpeges af Hjørring Byråd,
1-2 af Frederikshavn Byråd, 3 medlemmer godkendes af de to byråd efter indstilling fra den afgående bestyrelse, 1 medlem udpeges af foreningen Vendsyssel Teaters Venner, og 1 medlem repræsenterer teatrets
personale.
Den aktuelle bestyrelse for Vendsyssel Teater består af 9 medlemmer, som tilsammen repræsenterer kompetencer inden for ledelse, økonomi, lokalpolitik samt scenekunst og dramapædagogik.
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3.2

Økonomi

I 2011/12 havde Vendsyssel Teater en samlet omsætning på ca. 10,2 mio. kr., i 2012/13 ca. 10,4 mio. kr. og
i 2013/14 ca. 12,3 mio. kr. (se tabel 1). Teatret modtog i perioden driftstilskud fra Hjørring og Frederikshavn
kommuner samt staten1. Det kommunale tilskud udgør i perioden årligt ca. 5,5 mio. kr. stigende til ca. 6,8
mio. kr. Statens særlige tilskud udgør ca. 2,0 mio. kr. årligt. Staten har årligt ydet refusion af kommunernes
driftstilskud til teatret2.
Teatrets egenomsætning (salg af forestillinger, entreindtægter, fonde og puljer) udgjorde i 2011/12 ca. 2,7
mio. kr. eller 26 % af den samlede omsætning, i 2012/13 ca. 2,4 mio. kr. svarende til 23 % og i 2013/14 ca.
3,5 mio. kr. svarende til 29 %.
Teatrets huslejeomkostninger udgør i perioden mellem 4-7 % af de samlede omkostninger.
Tabel 1: Omsætningsfordeling i kr. og procent af samlet beløb
2011/12
kr.
Egenomsætning i alt

2011/12
%

2012/13
kr.

2012/13
%

2013/14
kr.

2013/14
%

2.666.278

26 %

2.448.736

23 %

3.526.680

29 %

120.000

1%

150.000

1%

487.000

4%

1.876.095

18 %

1.677.044

16 %

2.336.090

19 %

Indtægt på øvrige aktiviteter

187.183

2%

109.066

1%

205.703

2%

Fonde, puljer og sponsorer

483.000

5%

512.626

5%

497.887

4%

Driftstilskud i alt

7.504.452

74 %

7.999.000

77 %

8.782.514

71 %

Hjørring Kommune

4.431.165

44 %

4.933.488

47 %

5.657.002

46 %

Frederikshavn Kommune

1.082.886

11 %

1.108.864

11 %

1.132.106

9%

1.990.401

20 %

1.956.648

19 %

1.993.406

16 %

10.170.730

100 %

10.447.736

100 %

12.309.194

100 %

Salg af forestillinger
Entreindtægter

Særligt statsligt

tilskud3

Omsætning i alt

1

Det særlige statslige tilskud, som før strukturreformen i 2007 blev bevilget af Nordjyllands Amt.
I 2012 blev 41 % af den kommunale driftsudgift refunderet, i 2013: 41,5 %, i 2014: 40 % og i 2015: 38,5 %. I 2016 er refusionsprocenten: 36,9 %.
3 Se note 1.
2
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Tabel 2: Omkostningsfordeling i kr. og procent af samlet beløb
2011/12
kr.

2011/12
%

2012/13
kr.

2012/13
%

2013/14
kr.

2013/14
%

426.889

4%

406.496

4%

754.173

7%

1.631.061

17 %

1.534.836

14 %

1.480.520

13 %

0

0%

0

0%

6.210

0%

Løn (faste og eksterne)

5.962.169

61 %

7.110.508

66 %

7.180.490

63 %

Øvrige omkostninger

1.785.867

18 %

1.735.356

16 %

2.028.966

18 %

Omkostninger i alt

9.805.986

100 %

10.787.196

100 %

11.450.359

100 %

Husleje/lokaleomkostninger
Produktion
Turnéomkostninger

Resultat

364.744

-339.460

858.835

Med en samlet omsætning på mere end 10 mio. kr. ligger Vendsyssel Teater over landsgennemsnittet
(2013-tal), som er på ca. 8,4 mio. kr. Teatret ligger dermed blandt den øverste tredjedel af landets 33 egnsteatre med hensyn til omsætning (se bilag 1).
Teatrets egenomsætning er på 23-29 % af den samlede omsætning; det svarer til gennemsnittet for alle
landets egnsteatre, som er 29 % (se bilag 2).

3.2 Vurdering af rammer og tal
Baseret på Kulturstyrelsens data og bearbejdning af disse, er det evaluators samlede vurdering, at Vendsyssel Teater er et yderst veldrevet egnsteater med gode organisatoriske og fysiske rammer.
Teatret har en velfungerende bestyrelse, samt en god ledelse og kompetent medarbejderstab. Bestyrelsen
repræsenterer en bred vifte af netværk, kompetencer og teatrets historie. Trods den relativt store bestyrelse sikres der effektivitet ved nedsættelse af mindre udvalg. Således er der f.eks. nedsat et forretningsudvalg bestående af 3 medlemmer samt teaterdirektøren, som sikrer fremdrift i de økonomiske beslutninger i
forbindelse med det nye teater- og oplevelseshus. Endelig er der et godt og tæt samarbejde mellem teatrets økonomichef, ledelse og bestyrelsesformand.
Teatret er dygtig til erhvervssamarbejder. Aftalerne er forskellige og tilpasset samarbejdspartnerens behov
og ønsker. Nordea er f.eks. sponsor for ungdomsteatret 12A og Sparekassen Vendsyssel for Teater Talent
Hjørring. Sidegevinsten ved erhvervssamarbejderne er, at de genererer et større og nyt publikum, som man
ellers ikke ville have nået.
Ledelsen sikrer balance mellem økonomi og kunstnerisk niveau. Både direktør og kunstnerisk leder er opmærksomme på, at der i stigende grad vil være behov for, at teatret selv kan skabe et økonomisk fundament. Derfor arbejdes der løbende på at sikre teatret indtægter via sponsoraftaler og fonde. Samtidig har
ledelsen fokus på at variere det kunstneriske udbud og veksle mellem populære cash cow forestillinger og
mere nyskabende scenekunst. Sidstnævnte har, ifølge evaluator, imidlertid været underprioriteret; mere
herom i kapitel 4. Med det nye Teater- og Oplevelseshus vil teatret få helt nye og andre rammer. Bl.a. vil
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den runde scene invitere til at eksperimentere kunstnerisk med forestillingerne. De nye rammer kan med
fordel anvendes af direktion og kunstnerisk ledelse til at søge mere eksperimenterende former og produktioner. Vendsyssel Teater har et godt brand lokalt (se mere i kapitel 5), og der er mulighed for mere kant i
scenekunsten samt dialog med (potentielt) publikum.
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4

KUNSTNERISK AKTIVITET

4.1 Teatrets tradition og forestillinger
Vendsyssel Teaters grundtese er, at folkelighed og kvalitet ikke er uforenelige størrelser, men kan gå hånd i
hånd. Teatret walks the talk og laver med egne ord ’mainstream med kant’. Teatret har fokus på både det
voksne publikum og, siden Lars Sennels kom til, også på de unge.
Den kunstneriske linje varetages af Peter Schrøder i tæt samarbejde med Lars Sennels og et dramaturgiat.
Repertoiret sammensættes af nyskreven dansk dramatik, publikumssikre klassikere og importerede publikumssucceser. De indkøbte manuskripter bearbejdes og tilføres et nordjysk snit, hvor twist, nærhed og genkendelighed er omdrejningspunkter. Der er desuden fokus på at bruge mange skuespillere på scenen og
lave store og spektakulære opsætninger, hvorved teatret adskiller sig fra mange andre egnsteatre.
Børneteaterområdet varetages af en medarbejder med stor erfaring på området i samråd med ledelsen. Et
særligt ungdomstiltag 12A varetages af en gruppe unge med tilknytning til teatret. Derudover er der en
række andre aktiviteter, der især er centreret om teaterprojekter for børn og unge – initieret af Marianne
Jelveds ’Børns Møde med Kunsten’, hvor der samarbejdes på tværs af kommunens kultur- og uddannelsesinstitutioner.
Ledelsen vurderer løbende, om det brede repertoire fungerer hensigtsmæssigt, ligesom repertoire og profil
diskuteres med personalet. Bestyrelsen inddrages i overordnede diskussioner om teatrets profil.
Der er et godt samarbejde med teaterforeningen i Frederikshavn, hvor der bl.a. planlægges en fælles workshop for professionelle scenekunstfolk i de to byer. Temaet er fælles markedsføring, og hvordan de to byer
sammen laver en PR-strategi.
Der samarbejdes med Teater Grob i København omkring ungdomstiltaget 12A og Teater Grobs pendant
Grow, ligesom der i indeværende sæson co-produceres en forestilling med Teatret Møllen i Haderslev.
Teatret har i perioden 2013/14 vist 14 produktioner, med i alt ca. 178 forestillinger og 16.782 publikummer,
fordelt som vist i tabellen nedenfor.
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Tabel 3: Antal produktioner, forestillinger og publikummer
Produktioner
Produktioner –
2012/13
Egenproduktion:

Gæstespil

Total – 2012/13
Produktioner –
2013/14
Egenproduktion:

Genopsætning:
Gæstespil















Total – 2013/14
Produktioner –
2014/15
Egenproduktion:
Samproduktion
Gæstespil







Ikke et ord om Robert Redford
Shirley Valentine
Laser & Pjalter
Økogøjserne klarer ærterne
Fyrtøjet + Nissen flytter med (for børn)
Gæstespil for voksne:
Det går over igen, Den vantro, Århundredes
Rose, Kentex 50, Det siger sig selv, Skaf mig en
tenor, Nolde

Skærmydsler
Svend, Knud og Valdemar
Parasitterne
Shirley Valentine
Don Q., En monster go’ jul, Konen i muddergrøften (for børn)
Gæstespil for voksne:
Marguerite Viby, Specialklassen, Alle veje fører
til, Vi de Druknede, Smilet, Verdens lykkeligste
folk, Ørkenbrevet

Rejsen
Larm i kulissen
Varmestuen
Så er der mad, HANe og HUNd, Frejas flammer
(for børn)
Gæstespil for voksne:
Guldfuglen, Jeg er rig, Den som blinker, Pagten,
Vil ikke forstyrres, Små katastrofer, Kvinde kend
dit skab, Vi elsker thaidamer, N.A.R.G., Den
nøgne sandhed, Carmina Burana, På toppen

Total – 2014/15

Forestillinger
Lokale
Turné

Publikummer
Lokale
Turné

31
18
32
27
34
8

-

2.710
1.719
4.156
1.953
2.586
1.130

-

150

-

14.254

-

31
33
38
43

21
-

2.354
3.808
4.713
3.235

1.049
-

12

-

1.623

-

157

21

15.733

1.049

17
35
31
36

24
-

1.666
3.356
3.630
3.034

2.090
-

20

-

1.507

-

139

24

13.193

2.090

Som det fremgår af tabellen, er der i sæson 2013/14 4 egenproduktioner, hvoraf 1 er en genopsætning på
turné, og 10 indkøbte forestillinger. I perioden 2014/15 er der 2 egenproduktioner og 1 samproduktion, ingen turnévirksomhed og 15 indkøbte forestillinger.
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Teatrets egenproduktioner af klassikere bearbejdet til nordjysk publikum når et stort antal publikummer
med en høj værdibelægning (50-79 %).
Tabel 4: Belægningsprocenter i 2013/14, antal lokalt spillede, ikke-gratis forestillinger (procentpoint afrundet til nærmeste hele
tal)
Forestillinger
2013/14

Antal
forestillinger

Inviterede
publikum

Skærmydsler

31

322

Svend, Knud og Valdemar

33

Parasitterne

38

Betalende
publikum

Antal pladser
i alt

Sæde-belægning

Værdibelægning

2.032

4.092

58 %

50 %

357

3.451

4.356

87 %

79 %

416

4.297

5.776

82 %

74 %

Tabel 5: Belægningsprocenter i 2014/15, antal lokalt spillede, ikke-gratis forestillinger (procentpoint afrundet til nærmeste hele
tal)
Forestillinger
2014/15

Antal forestillinger

Inviterede
publikum

Betalende
publikum

Antal pladser
i alt

Sæde-belægning

Værdibelægning

Rejsen

17

370

1.296

2.210

75 %

59 %

Larm i kulissen

35

458

2.898

5.624

60 %

52 %

Varmestuen
(samproduktion)

31

422

3.208

4.650

78 %

69 %

Øvrige aktiviteter omfatter talentuddannelse for unge i samarbejde med Limfjordsteatret og Himmerlands
Teater. Derudover er de tre teatre initiativtager til Ung Nordjysk Scenekunst, som er finansieret af Region
Nordjylland og med yderligere deltagelse af Åsen Teater. Det er et fællesprojekt, hvor talenterne fra de tre
talentlinjer mødes til en række fælles workshops. Derudover deltager Vendsyssel Teater i et fælles kommunalt projekt Op på den store klinge, som er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og en række
kulturinstitutioner. Desuden er der i samarbejde med de øvrige kulturinstitutioner i Hjørring etableret Kulturfrikadellen, som er et tilbud til de mindste og deres forældre. Derudover har teatret forsøgsvis kørt et
projekt på Tårs Skole, Teaterfritten, hvor børn i 4. klasse i fritiden fik undervisning af en skuespiller. Under
Børns Møde med Kunsten er der lavet projekt Kulturkufferten, hvor udvalgte børn fik en kulturkuffert med
særlige oplevelser inden for forskellige kulturgenrer. I pipelinen er der planer om at udbyde undervisning i
manuskriptskrivning for skolebørn, hvor børnene skal skrive forestillinger i samarbejde med teatret. Derudover er der en dramaskole, sommerskole og skoleteaterordning.
I ungdomsteatret 12A er der ansat to unge med teatererfaring til at varetage initiativer og samarbejde med
øvrige unge og andre eksterne samarbejdspartnere. Teatret involverer de unge så meget som muligt i egenproduktionerne.
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4.2 Forestillinger
Evaluator har haft mulighed for at se 3 egenproduktioner. De to på teatret, den tredje på turné i Folketeatrets regi med det originale cast.
Larm i Kulissen (egenproduktion) – set på Vendsyssel Teater den 22.4.2015
Michael Frayns afholdte farce fra 1982 har i England og USA næsten opnået klassikerstatus inden for sin
genre: Teater i teatret/farce i farcen. Også i Tyskland har farcen fået et comeback, så ideen om at sætte
Frayn på repertoiret virker indlysende på et teater som Vendsyssel Teater, der har det som sin vision at vise
mainstream med kant.
Første akt er en generalprøve på komedien Klædt af til skindet. Anden akt foregår bag scenen til en af de
senere opførelser. Tredje akt er turnéens sidste opførelse, som naturligvis ikke går efter planen. I modsætning til den københavnske forestilling, som havde premiere 2 måneder før den nordjyske opsætning, har
instruktøren Morten Hovman valgt ikke at bearbejde stykket og opfører det i stedet tro mod originalteksten, bl.a. med de engelske navne og referencer intakte. Scenografien er ligeså uden forsøg på tolkning eller kant holdt i en 1:1 gengivelse med de scenografisk vigtige mange døre. Settingen er i 1950’er stil med
ekspressive kostumer. Rammen er teater med teater på. En bagvendt stillen spørgsmål til, hvad er ægte, og
hvad er ’det virkelige liv’. Der er otte medvirkende, som alle spiller to roller: hhv. skuespiller og den rolle,
skuespilleren spiller.
Når der satses på en klassisk opførsel af en farce, er timing og kunstnerisk håndværk afgørende. Den aften,
evaluator så forestillingen, var der desværre en generel mangel på timing og legende overskud. Opførelsen
bar præg af metaltræthed, og skuespillerne havde ikke meget at hente i instruktion eller scenografi. Frayn
bygger på en tradition af absurdisme og Feydeau’s franske farcer og kan i vellykket fald handle om livets
absurditet eller måske nærmere den mening, vi prøver at tilskrive livets meningsløshed. Med en næsten
ufortolket instruktion og scenografi formåede ingen af de otte medvirkende at folde hele palletten af de to
roller, alle spillede, ud. Skuespillet blev fermt leveret i samme kadence. Det kunne være en pointe i sig selv,
men pointen blev desværre ikke hentet hjem.
Parasitterne (egenproduktion) – set i Albertslund Musikteater den 30.9.2015 – Folketeater turné
Soyas klassiker handler om familien Gruesens småborgerlige grådighed og udnyttelse af andre mennesker
under dække af at være helt almindelige mennesker. Vendsyssel Teater har valgt at opdatere deres version
til 2015. Scenografien tenderer dog folkestue anno 1950’erne – en art vrangvendt Matador – hvor de grådige snyltere udstilles. Selvom forestillingen er ført op til dagens Danmark og Villa Vennely et eller andet
sted i Vendsyssel, er det kun Gruesens nordjyske accent og Dagmars hang til bandeord, der vidner om en
decideret bearbejdning af teksten. Iscenesættelsen er ligeså tro mod originalmanuskriptet. Pensionatet er
stadig et pensionat med morgenmad og kaffe, selvom det nok er de færreste i Vendsyssel eller andre steder i landet, der nu til dags driver pensionat med evighedsstudenter og enlige rige hjemvendte amerikanerinder. Symbolikken er ikke til at misforstå fra Soyas side, da studenten Johannes pludselig skifter interesse
og begynder at studere parasitter og pædagogisk drager paralleller til Gruesen, så alle – både publikum og
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kæresten Gudrun – er med. Instruktionen følger også her lydigt originalen. Ingen undertekst er usagt. Instruktion, scenografi og skuespil vægter folkekomedien i Soyas skuespil, og dermed bliver pointerne banket
ind med et ”tøhø” over den selvcentrerede patriark, der i al sin grusomhed er lige til at grine af. Hans Holtegård blev nomineret til en Reumert for rollen som Gruesen og er også det altdominerende og velsmurte
omdrejningspunkt på scenen. På den bekostning tabes Olines tiltagende tosserier på gulvet. Hendes
drømme og forudanelsers vægtfylde, som kan være poetiske og kommenterende undertekster til plottet,
bliver iscenesat som fjollerier og mister derved betydning. Det får også konsekvenser for slutningen, som i
evaluators øjne ikke bæres hjem. Da den undertrykte Oline til sidst tager sagen i egen hånd og dræber sin
manipulator af en mand, virker det forceret og næsten lige til at grine af – den lille tosse. Ærgerligt.
Fly me to the moon (egenproduktion) – set på Vendsyssel teater den 8.10. 2015
Manuskriptet er skrevet af den irske dramatiker Marie Jones i 2012. Forestillingen havde urpremiere i Danmark på Vendsyssel Teater.
Fly me to the moon er en samtidskomedie om hjemmehjælperne Belinda og Jeanette. De passer en gammel
ensom mand – Svend Åge – der fra begyndelsen befinder sig død ude på toilettet. Belinda er den første til
at få ideen om, at de kan hæve Svend Åges pension og dele i porten. Ingen vil opdage det. Derfra eskalerer
den lille grådighed til ubærlige højder og ender efter anden akt i flammer.
Marie Jones har skrevet på en social indignation over samfundets mindst respekterede og lavest lønnede.
Manuskriptet er råt og usentimentalt, og grebet er en klassisk dramaturgisk nedadgående kurve, hvor de to
karakterer skiftes til at være manipulerende og samvittighedsnagede. Der udspiller sig en sand deroute –
over 7.079 kroner – til deling. Beløbets størrelse siger både noget om socialklassens ringe status og den indignerede tone.
Instruktionens greb er overvejende komediens med manuskriptets indlagte klip til den efterfølgende rettergang og timet i en virkelighedstro scenografi. Der arbejdes fint med lydkulisse og et flot medfortællende
skyggespil med den døde Svend Åge på toilettet. Dette gysertræk formåede endda at tage pusten fra et par
stykker blandt publikum. Ret godt gået. Instruktionen har indlagt små symbolske vink med en vognstang,
når de to hjemmehjælpere får travlt med at spritte hænder af, og når de næsten ikke kan nå de fristende
pengesedler, der ligger lige foran dem pga. en ’pludselig’ lammelse i kroppen. Desperationen iscenesættes
ligeledes fysisk, så de to kvinder råber, løber og er i fysisk karambolage. Skuespillerne Helle Dolleris og Kirstine Hedrup tegner to fine figurer, der som et klassisk ”Fy og Bi”-par har potentiale til at vælte salen omkuld hele vejen ned ad bakke. Begge skuespillere mestrer også inderligheden, og vi får den i glimt i slutningen af anden akt. Både instruktion, skuespil og scenografi er gedigen og professionel. Marie Jones’ stykke
løftes imidlertid ikke til nye højder, men spørgsmålet er, om manuskriptet har musklerne til det. Der er begået en fin oversættelse og nordjysk adaption af Robin Haslund Buch.
Sæson 2013/14 og 2014/15 har budt på 1 stk. nyskreven dansk dramatik (Varmestuen). Forestillingen er en
samproduktion med Teater Tilsammans med manuskriptet af Anna Bro og havde året inden vundet en Reumert og spillet for fulde huse på Husets Teater i København.
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4.3 Vurdering af den kunstneriske aktivitet
Det er evaluators vurdering, at Vendsyssel Teater lever op til egnsteateraftalen og målene for aftaleperioden vedrørende egnsteateraktiviteter. På baggrund af det samlede materiale og analyse af tre egenproduktioner vurderes det, at der leveres professionel scenekunst og en række øvrige scenekunstudviklende aktiviteter.
Teatrets kunstneriske profil er ’mainstream med kant ’, og intentionen er at veksle mellem publikumshit/klassikere og mere eksperimenterende forestillinger. Samtidig er intentionen at tilføje kant til mainstreamforestillinger. Af nyere dramatik er der hentet manuskripter fra dramatikere som tyske Rebekka Kricheldorf, irske Marie Jones og amerikanske Glen Berger. Intentionen om at præsentere ny dansk dramatik
har udmøntet sig i manuskripter fra bl.a. Niels Hausgaard, Suzanne Brøgger, Vivian Nielsen og Lærke Sanderhoff, samt teatrets egne Jørgen Bing og Hanne Laursen, der skrev børneforestillingen Økogøjserne. Af de
egenproduktioner, der har været opført i sæsonerne 2012/13, 2013/14 og 2014/15 er det kun ovennævnte
børneforestilling, der er nyskrevet dansk dramatik. Der er imidlertid i skrivende stund tre nyskrevne danske
manuskripter under udarbejdelse.
Samlet set er konklusionen, at programlægning af repertoiret er velovervejet og målrettet et lokalt publikum. Der satses på klassikere og sikre hit blandet med importeret eller nyskrevet dramatik. Intentionen om
at tilføre værkerne kant slår imidlertid ikke igennem i de forestillinger, evaluator har set. Stykkerne er velproducerede, men kanten synes at fortabe sig. Instruktører og scenografer træffer sikre valg og leverer
pænt og ofte forudsigeligt teater, hvor safe play og købmandskab får lov at fylde mere end kunstnerisk
kant. Forestillingerne er således drevet af en professionel kunnen, som for ofte overstyrer skullen og villen.
Det er imidlertid evaluators vurdering, at der er potentiale til større kunstnerisk spillerum og udvikling. Teatret råder over et kompetent dramaturgiat, som det anbefales at inddrage i højere grad, end tilfældet er i
dag. Derudover – eller som erstatning for dramaturgiatet – anbefaler evaluator, at teatret prioriterer ansættelsen af en produktionsdramaturg, som kan sparre med direktøren og den kunstneriske leder på repertoireplanlægningen og samtidig kan medvirke til at sikre kant i de kunstneriske processer; lige fra manuskriptudvikling med dramatikerne til sparring i prøvelokalet med instruktør og scenograf. En fastansat dramaturg kan desuden udvikle og realisere teatrets vision om at tilbyde dramatikundervisning til 4.-5. klasser.
Endelig vil en dramaturg sammen med direktøren og den kunstneriske leder kunne udvikle og fastlægge
den kunstneriske vision og profil for teatret fra 2018, hvor Peter Schrøder har meddelt, at han stopper.
Med en skærpet indsats på at få ’kanten’ tilbage er det ligeledes evaluators vurdering, at det vil generere et
større og mere varieret publikum.
Aktuelt udvikles der på ungeområdet, ligesom der satses på ny dansk dramatik i næste sæson. Desuden arbejdes der på at bringe ungdomsteatret 12A mere i spil sammen med det programlagte repertoire, hvilket
virker som en interessant måde at tænke de unge ind på.
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5

FORANKRING OG SYNLIGHED

5.1 Lokal forankring og samarbejde
Hjørring kommune har en mangfoldig kultur med både turnéteater, revyer, museer, rigt foreningsliv og et
nyskabende bibliotek. Kulturlivet er en prioriteret og vigtig del af kommunens bosætningsstrategi. Borgere i
Hjørring har samme karakteristik og kulturelle adfærd som borgerne i landets største byer – som én blandt
meget få kommuner4.
Hjørring og Frederikshavn kommuner samarbejder om en Kulturalliance Frederikshavn-Hjørring, hvor Hjørring støtter op omkring Frederikshavns musikliv, og Frederikshavn støtter op om Hjørrings teaterliv. Der udveksles på tværs af kommunegrænser, ligesom der er en god dialog mellem fagudvalgene i de to kommuner, hvor politikerne mindst en gang om året holder fælles møde og drøfter samarbejdsmuligheder, projekter mv.
Kommunens kulturpolitikere bekræfter, at Vendsyssel Teater spiller en samlende og identitetsskabende
rolle i kommunen og i Vendsyssels kulturliv, og at både Lars Sennels og Peter Schrøder indfrier kommunens
forventninger. Teatret er opsøgende og samarbejdsorienteret. Både direktør og kunstnerisk leder tager initiativ til og deltager aktivt i lokale sammenhænge. Teatret stiller op og byder aktivt ind på de af kommunen
arrangerede tværinstitutionelle kulturmøder. Teaterdirektør Lars Sennels stiller desuden op i en række lokale sammenhænge og er – ligesom Peter Schrøder – kendt i bybilledet. Teatret er som nævnt aktivt i en
række tværinstitutionelle og -kulturelle sammenhænge, ligesom samarbejdsprojekter med skoler og uddannelsesinstitutioner er ret så omfattende. Omvendt nyder teatret stor lokal opbakning og er en væsentlig del
af både Hjørring og Vendsyssels branding. Man søger fremdrift og løsninger, og der er stor respekt og tillid
fra begge sider. Tydeligst ses det ved, at Vendsyssel Teater står over for at flytte ind i et nybygget teater- og
oplevelseshus til 177 mio. kr. i 2016. Det nye teater- og oplevelseshus og Vendsyssel Teater er en del af
kommunens Plan- og udviklingsstrategi (PLUS15) og en væsentlig del af den langsigtede strategi for kommunen.
Dertil kommer forestillingernes lokale præg. Flere af de personer, evaluator har interviewet, fremhævede
teatrets evne til at gøre forestillingerne lokale – adapte dem til lokalmiljøet og dermed tale til publikum i
øjenhøjde. Teatret fremhæves desuden for evnen til at inkludere også lidt skæve eksistenser i de forskellige
arbejdsopgaver.
Med det nye teater- og oplevelseshus, som indvies i 2016, får kommunen et kulturelt fyrtårn. Forventningen er, at det skal vise vejen for såvel hele det kulturelle som det frivillige område.

4

Kilde: PLUS15, Hjørring Kommunes Plan- og udviklingsstrategi.
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5.2 Kommunikation og synlighed
Vendsyssel Teater er i sig selv et stærkt og konsolideret brand takket være dets historie og 2-3 skuespillere,
der i sin tid initierede det hele, og som stadig er en del af teatrets dna.
En fuldtidsmedarbejder varetager kommunikation og markedsføring. Teatrets forretningsstrategi er den
røde tråd i salg- og markedsføringsarbejdet, hvor der laves en professionel indsats. Der er ikke lavet publikumsundersøgelse eller -udvikling, men ledelsen har en klar opfattelse af, at kernepublikummet er kvinder
+55. Ledelsen har imidlertid stort fokus på de unge, og med tiltag som 12A og Talentuddannelsen er der
nye toner på vej.
I maj måned sendes sæsonkatalog ud til alle ’vore gode kunder’ med tilbud om at ’springe køen over’. Få
dage efter husstandsomdeles kataloget til 75.000 husstande. Sæsonkataloget er en appetitlig tryksag på 36
sider, som i journalistisk magasinformat giver et nuanceret indblik i teatret, repertoiret og de mange øvrige
tiltag i den kommende sæson. Der er gjort plads til skuespilportrætter, ligesom alle medvirkende og ansatte
på teatret præsenteres. Samtidig fortælles der om det nye teater- og oplevelseshus, der er i gang med at
blive opført. I september sendes der juletilbud ud til virksomhedsejere med tilbud om at afholde julefrokost
på teatret, inkl. mad og forestilling. Ved hver premiere laves der markedsføring i butikker i både Hjørring og
Frederikshavn.
Via de mange erhvervssamarbejder skaber teatret også synlighed omkring sine aktiviteter på kommunens
mange arbejdspladser. F.eks. har et samarbejde med den lokale bilforhandler, Rørbæk Biler, initieret en
helt ny publikumsgruppe af mænd +40, idet virksomheden som en del af samarbejdet modtager billetter til
forestillingerne.
Teatret har en velfungerende og opdateret hjemmeside og en aktiv Facebookside med 1.650 followers.
Ungdomsteatret 12A har ligeledes egen Facebookside med 660 followers. Både teatret og 12A er aktive på
YouTube.
Som de fleste andre egnsteatre lider teatret under manglende anmeldelser fra de store landsdækkende
medier. Trods flere Reumert-nomineringer er der stadig meget langt til Hjørring. Teatret arbejder på at lave
et fælles fremstød sammen med de aalborgensiske teatre, hvor man inviterer anmeldere og Reumert-udvalg på en pakkerejse til det nordjyske med betalt ophold.

5.3 Vurdering af forankring og synlighed
Den lokale forankring er meget stærk. Teatret er en yderst aktiv spiller i kommunen og tager sin rolle seriøst. Vendsyssel Teater nyder stor respekt fra både kommunalt og politisk hold, og samarbejdet virker solidt
og med gensidig respekt og tillid.
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Med det nye teater- og oplevelseshus følger også nye forventninger. Der er fra kommunens side et ønske
om, at der ud over scenekunst kan opstå et mere spontant kulturliv – evt. med en kortere produktionstid.
Der arbejdes i skrivende stund med en fordeling i det nye teater- og oplevelseshus, hvor Vendsyssel Teater
udgør cirka 60 % af det nye teater. Resten skal udgøre oplevelseshuset. Vendsyssel Teater skal stå for driften af hele huset og udleje i det omfang, det kan lade sig gøre. Derudover bliver det teatrets opgave at lave
alternative arrangementer. Med teatrets kompetente ledelse burde det være muligt at imødekomme kommunens forventninger. Evaluator vurderer imidlertid, at det er ganske afgørende, at Vendsyssel Teater får
bevægelsesfrihed og mulighed for at bevare sin teaterintegritet og få ejerskab til de aktuelle teaterlokaliteter, således at teatret kan fortsætte og udvikle den kunstneriske linje, der er lagt, i samspil med de nye tiltag. Den pågående forventningsafstemning mellem kommune og teater (november 2015) vidner om, at
også her er både teater og kommune på forkant med at sikre et godt fremtidigt samarbejde.
Teatret leverer gennemført salgs- og marketingarbejde og har styr på alt fra sociale medier til erhvervssamarbejder, traditionel markedsføring og kunderelationer. Det er professionelt kommunikationsarbejde, der
når bredt ud. Der er imidlertid et hængeparti på publikumsudvikling. Dette kan ses i sammenhæng med, at
den kunstneriske linje glidende er blevet mere mainstream end kant. Evaluator anbefaler, at der arbejdes
strategisk på at kortlægge publikum – både de, der kommer i teatret, og de, der måske har valgt teatret fra.
Undersøgelsen bør også omfatte Frederikshavn.
Som en del af dette og som en naturlig fortsættelse af det gode arbejde med de unge i teatret, anbefaler
evaluator ydermere, at der sikres ret og råderum til projekter som 12A for derved at sikre det unge publikum, samtidig med der skabes rammer for et ungdomsfællesskab omkring og i det nye teater- og oplevelseshus.

Evaluering af Egnsteatre i Danmark – Vendsyssel Teater

Side 17

6

METODE – DATAINDSAMLING

Evalueringen er gennemført over fire faser ud fra følgende fremgangsmåde:
Metoder og interessenter
Desk research




Desk research, herunder vedtægter, egnsteateraftale, teatrets selvevaluering, årsrapporter, presseklip mv.
Analyser af det kvantitative materiale, indsamlet og bearbejdet af Kulturstyrelsen
Indledende møde med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst

Interviews




Interviews med teatrets ledere og bestyrelsesformand
Interviews med Hjørring Kommunes kulturudvalgsformand og plan- og udviklingschef
Gruppeinterview med ledende repræsentanter for teatret, bestyrelsen og de to kommuner

Forestillinger og andre aktiviteter


Set teatrets egenproduktioner Larm i kulissen, Parasitterne og Fly me to the moon

Afrapportering



Udarbejdet nærværende rapport
Præsenteret rapporten for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst

Det metodiske greb, der ligger til grund for at evaluere den kunstneriske aktivitet, er Ønskekvistmodellen.
Ønskekvistmodellen er udviklet af forskere fra Aarhus Universitet5. Den udgør en enkel model for, hvordan
man – på struktureret vis – kan diskutere og vurdere kvalitet i den performative kunst. Ønskekvistmodellen
skitserer kunstnerisk kvalitet som en kombination af Villen, Kunnen og Skullen, forstået som Engagement,
Evner og Nødvendighed.

5

Ønskekvistmodellen: Kunstnerisk kvalitet i performativ kunst, Klim 2003 samt Ønskekvisten: En håndbog i evaluering af teater, dans og musik, Klim
2005, begge Jørn Langsted, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen, Aarhus Universitet.
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BILAG 1: ALLE EGNSTEATRES SAMLEDE OMSÆTNING I 2013

Syddjurs Egnsteater

Figur udarbejdet på baggrund af tal fra godkendte regnskaber for 2013.
For teatre mærket med * er tal fra regnskaber perioden 1-7-2013 til 31-6 2014.
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BILAG 2: EGNSTEATRES OMSÆTNING – 2013,
OFFENTLIGT DRIFTSTILSKUD OG ØVRIGE INDTÆGTER

Syddjurs Egnsteater

Figur udarbejdet på baggrund af tal fra godkendte regnskaber for 2013.
For teatre mærket med * er tal fra regnskaber perioden 1-7-2013 til 31-6 2014.
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Fortællingen om den
gode ide

D

er var engang… eller vi tager den anden;
Langt ude i det dejlige Frederikshavn findes
der et bibliotek, som så brændende ønsker
sig, at alle skal kende den helt særlige læseglæde, som kan fremspringe af litteraturen.

I efteråret 2013 fik vi besøg af den gode fe Kulturstyrelsen. Feen kom forbi og tilbød os posen
med det glitrende læsestøv, og efter kort tid vidste vi, hvem der skulle bestøves med læseglæden.
Gennem mange år har vi på bibliotekerne i
Frederikshavn Kommune fået en fornemmelse:
Unge teenagedrenge læser næsten ikke, eller i
hvert fald ikke udover det, som de skal i skolen.
Samtidig er Frederikshavn Kommune en ægte
sportskommune, hvor ishockeyen gennemsyer
det meste. I Frederikshavn er vi kendt for og
stolte af vores ishockey. Så meget, at en stor del
af vores drenge bruger en meget stor del af deres
fritid på sporten.

Men vi giver ikke op. Nej, vi tror nemlig på, at
der er håb; at det er muligt at få drengene til at
finde læseglæden:
Vi havde en formodning, en tese om du vil; Vi
tror ikke på, at unge drenge ikke vil læse.
Vi tror ikke på, at drenge og unge mænd mener, at bøger og læsning er ”helt blæst, nørdet
og mega neder’n”. Vi tror på, at unge drenge
kan blive gode læsere, og kan have tid til læsning, samtidig med, at de kan bliver de dygtige
sportsfolk, som de ønsker. Ja, vi mener, at det ene
understøtter det andet.
Med Danmark Læser-projektet har vi nu haft
muligheden for at afprøve vores teser. Gennem
det sidste år, har projektgruppen arbejdet hårdt
på at finde den metode, der kan være med til at
vende kurven og hjælpe drengene med at finde
læselysten frem.

Samtidig med sporten skal drengene balancere
både skole, venner og livet som teenager (hvilket
kan være svært nok i sig selv). De har altså meget
andet at tænke på, end hvilken ny bog, der skal
ligge på deres sengebord. Det er ét af de sværeste
segmenter for bibliotekerne af få fat i.
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Et udviklingsprojekt
bliver til

f

rederikshavn Kommunes Biblioteker blev
meget begejstrede, da vi hørte om projekt
Danmark Læser i 2013. Her var endelig muligheden for at få afprøvet nogle af vores ideer og
teser om drengenes læsevaner og aktivt prøve at
ændre dem i en positiv retning.
Ideerne formede sig med raketfart og snart stod
en projektgruppe klar med en målgruppe, en
aktivitetsliste, en række mulige interessenter og
samarbejdspartnere og ikke mindst troen på, at

Frederikshavn Kommune, med vores udviklingsprojekt, kunne blive Danmarks Bedste Læsekommune – og det tror vi stadig på.
Med udgangspunkt i målgruppen, ishockeyspillerne fra Frederikshavn Ishockey Klub, udviklede ideerne og konceptet sig.
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Primær samarbejdspartner - FIK
I projektets første faser tog projektgruppen kontakt til FIK. Her kunne
formand Lars Leer bekræfte vores
antagelser om ishockeydrengene.
Mange af drengene træner hårdt og
længe for at nå drømmene om en
plads på Frederikshavns elitehold
White Hawks eller National Hockey
League, og læsning kommer derfor
oftest sidst i rækken.
Men dette faktum slog ikke formanden ud, der straks efter at have hørt
om formålet med projektet var klar
på samarbejde. Projektet viste sig
nemlig at passe godt ind i foreningens formål og vision.

Jo vist ønsker FIK at udvikle gode
og sunde sportsudøvere og seriøse
ishockeytalenter, men den overordnede vision for klubben er at udvikle
det hele menneske. I denne vision
blev læseprojektet et understøttende
element.
Samarbejdet blev indgået og udfordringen taget op. Projektet fik
navnet

FACE OFF – FIK LÆSER .
Vores primære kontaktperson til
klubben blev Tenna Frydkjær, chefholdleder for U15-holdet.

”Ishockeyklubben arbejder
på kraftcentret ud fra en idé
om at udvikle det hele menneske sådan at også sociale,
erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige interesser tilgodeses udover de rent sportslige.
Projektet FACE-OFF FIK Læser
falder godt i tråd med det.”
Lars Leer, Formand for Frederikshavn Ishockey Klub
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Midlet indkredses – en god idé formes
Næste fase var at finde ud af, hvordan projektet
skulle få drengene til at læse.
Vi overvejede, hvilke hjælpemidler vi kunne
tage i brug, men det gik hurtigt op for os, at
hvis projektet skulle have en effekt på drengenes
læseaktiviteter, var vi nødt til at begynde helt fra
bunden; vi skulle udvikle et nyt, specifikt værktøj i kampen for læselysten.
Vi vidste, at vores magiske våben skulle tage
udgangspunkt i motivation og ikke følelsen af
tvang. I denne kamp nyttede det ikke at kaste
med fornuft og logik. Vi skulle derfor finde frem
til et redskab, der gør det enkelt og ikke mindst
altid muligt at åbne døren til litteraturen.

Herefter er det vigtigt, at litteraturen, som
drengene endelig præsenteres for er aktuel og
tilpasset deres individuelle præferencer. Sådan
er det med film, spil, tv og musik, så hvorfor
skulle drengene forvente mindre fra litteraturens
verden.
Med udgangspunkt i uddybende samtaler med
repræsentanter fra FIK og med generelle samfundstendenser in mente kom ideen om en app
til verden.

”

Motivation
frem for
følelsen a
f
tvang

”
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Og hvorfor så lige en app?
Svaret er simpelt; fordi det er enkelt, let og
smart.
De unge ishockeydrenge har ikke meget tid,
hvor de kan hive bogen frem. Det forstår vi godt!
Derfor undersøgte vi, hvornår i deres mange
daglige aktiviteter, at det var muligt for dem at
forsvinde ind i litteraturens verden.
Vi fandt, at drengene i høj grad vil være modtagelige, når de kører til og fra kampe i hele
Danmark, da aktivitetsmulighederne her er
begrænsede. Også i denne kontekst vil tilgængeligheden til litteratur have en både underholdende, afslappende, berigende og mentalt opladende
effekt på drengene.

En app vil gøre litteraturen let tilgængelig for
drengene uanset hvor i landet de er på vej hen.
Restriktionerne fjernes, da biblioteket bliver
omdannet til rejseformat, således drengene
ikke allerede hjemmefra skal tage beslutningen
om, hvad de har lyst til at læse, slæbe på ekstra
bagage, for ikke at tale om blot at huske at smide
bogen i sportstasken.
Mobilen er samtidig næsten en forlæggelse
af mange teenageres arme – sammen med
hockeystaven selvfølgelig.
Udover, at en app skaber den nødvendige tilgængelighed, ligger der ligeledes i app-mediet
også mange muligheder for at indarbejde direkte
motivationsfaktorer.

Udbredelsen af smartphones og tablets stiger
eksplosivt og app’s foretrækkes i langt højere
grad frem for at bruge en browser.
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Eksperterne indkaldes – samarbejdspartnerne køres i stilling
Det stod klart, at vi nu skulle have de tungere drenge på
banen for at få realiseret vores idé. Derfor kontaktede vi
Aalborg Universitet, der hurtigt viste interesse for vores idé
og projekt.
Den 14. januar 2014 afholdt vi et møde med Søren Eskildsen,
studieadjunkt fra Institut for Arkitektur og Medieteknologi,
som arbejder med gamification i forbindelse med læring,
samt nye og mobile teknologier. Her fik vi indkredset AAU’s
rolle og bidrag til projektet.
Vi havde i begyndelsen forestillet os, at AAU skulle være
med i hele udviklingsprocessen, fra konceptudviklingen
til produktion og implementering af app’en. Udviklingsprojektet kunne med fordel udbydes som projekt-case for
de studerende, der ville medbringe stor idérigdom både på
funktions- og indholdssiden.
Dette viste sig dog at give udfordringer i forhold til tid,
ressourcer og tekniske vanskeligheder, der i sin helhed ville
være for tunge at løfte for AAU alene.
Ressourcemæssigt mente AAU, at implementering af selve
ideen og hele setup’et bag, ville kræve ansættelse af flere
programmører end de havde til rådighed for opnå et tilfredsstillende resultat i den opsatte tidsramme for projekt FACE
OFF – FIK Læser.

varetages af et professionelt firma, der allerede har kendskab
til udvikling af digitale produkter til Danmarks biblioteker.
I sidste ende blev vi derfor enige om, at der ikke var grund
til at opfinde den dybe tallerken igen, og jagten gik ind på at
finde endnu en samarbejdspartner.
Således gik det til, at AAU’s rolle og bidrag i projektet blev at
vejledes os i udviklingsprocessens første faser med:
Idéudvikling
Design og Interaktion (f.eks. interface og informationsarkitektur)
AAU’s rolle i projektet kan derfor betegnes som en konsulentydelse og som et forskningsrelevant bidrag.

De rent tekniske problemstillinger såsom den nødvendige
server hosting, certifikater og DRM håndtering ville alligevel kræve ekstern assistance – en opgave, som AAU’s Thomas Moeslund og Søren Eskildsen mente bedst ville kunne
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App-mageren hidkaldes
Frederikshavn
Det stod nu klart, at hvis vi skulle videre på vores færd måtte
vi have fat i en virksomhed, som kendte til og var vant til at
arbejde med biblioteksdata - og dette hurtigt inden deadlinen
for Danmark Læser-ansøgningsfristen.
Vi kontaktede derfor den århusianske softwarevirksomhed
Redia, der står for udviklingen af bl.a. app’en e-Reolen.
Redia fandt heldigvis projektet spændende og endnu et samarbejde blev formet.

s
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wor
k
Arbejdet indledes shop
for alvor

i

Maj 2014 tog arbejdet med app’en for alvor fat. Første skridt
på vejen var en workshop, der havde til formål at afdække
målgruppens behov, krav og ønsker. Dette ville samtidig
vise os, om vi havde ret i vores mange antagelser om målgruppen.

AAU og Redia tilrettelagde i fællesskab forløbet, hvor målgruppen blev repræsenteret af fem ishockeydrenge og herudover deltog to projektmedarbejdere, en repræsentant fra Redia
og Tenna fra FIK.
AAU’s Søren Eskildsen faciliterede workshoppen, der var brugercentreret og havde fokus på brugerinvolvering. Det har således været de deltagende drenge, der er kommet med ideerne
i workshoppen eller som har været grundlaget for udspringet
af vores ideer.
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Resultater
Denne eksplorative tilgang til udviklingen medførte ny, nyttig
viden om målgruppen som Redia og AAU efterfølgende har
bearbejdet.
”AAU deltog flere gange som led i processen hos Redia, når der
var brug for inputs, samt i den indledende del af udviklingen. På
disse møder blev konceptet konkretiseret, således at de vigtige
funktioner såsom hvordan progressionen skulle præsenteres
for de unge, samt hvilke elementer der er kardinalpunkterne for
app’en”.
Søren Eskildsen.

Vi fik som ønsket bekræftet vores tese om, at drengene som
sådan ikke har noget imod det at læse. De mener tilgengæld, at
de ikke har tid, og at de mangler inspirationen til at gå i gang:
”I workshoppen blev det også vendt med de unge, ”hvorfor
læser i ikke mere og når i så gør hvad læser i?” Hertil kunne det
konkluderes, at tiden var en faktor, samt inspirationen kunne
mangle […].”
Søren Eskildsen.

Det blev også klart, at app’en skulle have fokus på at facilitere
interaktion og gamification.
Gamificationen (konkurrenceelementet) skulle være den primære motivationsfaktor.

Mange af drengene er ligeledes vant til at anvende app’s og er
allerede rutinerede ”gamere”.
Interaktion var et andet vigtigt element at inkorporere i app’en
for at få drengene til at læse mere. Overordnet fandt vi, at drengene motiveres yderligere, hvis de kan konkurrere mod deres
venner og holde sig opdaterede med vennernes resultater.
”Konceptet blev bekræftet ved en workshop med de unge, hvor
det kom frem at de unge især brugte apps, der viste kurver, tal
osv. fra ishockeyligaen til at holde sig opdateret”. Søren Eskilden.

Da ideen om, at drengene kunne gå sammen i hold, der kunne
kæmpe mod hinanden og optjene point, kom på banen, var der
ingen tvivl om, at vi var på rette vej. Overordnet skulle læsningen for drengene altså gøres til en mere social oplevelse.
Workshoppen klarlagde ligeledes retningslinjerne for designet
af app’ens interface - for eksempel måden hvorpå materialerne
præsenteres, som spiller en stor rolle i drengenes litteraturvalg.

”På workshoppen blev det klart, at gamification bør være helt
centralt i produktet, da udfordringer og konkurrencer med hinanden er en stor motivationsfaktor”.
Redia.

Hele spilelementet fandt vi, var det, der fik drengene mest op
af stolen til workshoppen, da det stemmer overens med deres
konkurrenceånd også fra den fysiske verden.

13

App’en som koncept
14

Sociale medier og
interaktion
Det skal være muligt at logge ind via sin Facebook. Her er mange af drengene allerede ivrige
brugere. Samtidig er de vant til fra andre app’s,
at de spiller sammen med Facebook. Det skal
ligeledes være muligt at logge ind med en mail,
da man skal være mindst 13 år for at have en
facebookprofil.
Login med Facebook skal ligeledes gøre det let
og hurtigt at ”poste” sine ”bedrifter” på Facebook (Best Principles: F.eks. Endomondo). Det
sociale medie integreres også gennem en venne-funktionen.
Det skal være muligt at se, hvilke af brugerens
venner, der er i gang med en bog, hvilken og
hvordan det går.
Lige som drengene er vant til fra deres spil på
bl.a. Playstation og Xbox skal det være muligt
for brugerne at spille mod hinanden og optjene
point.
Dette gør læsningen til en større social oplevelse
og giver større grobund for, at læsningen bryder
ud over den digitale grænse ved, at vennerne
kan tale om ”spillet” mod hinanden i ”real-time”.

Gamification
Konkurrenceelementet skal gøre sig gældende
både ift. brugeren selv og brugerne imellem.
App’en skal indeholde funktionen Udfordringer. Brugerne skal have mulighed for at give
og tage imod udfordringer både fra andre
brugere og individuelt.
Udfordringerne tager udgangspunkt i bøgerne og deres universer. F.eks. Læs alle 7 Harry
Potter bøgerne på 7 måneder.
Det skal også her være muligt at se vennernes
og egne læsestatistikker.
Et ”newsfeed” (Best Principles: Facebook) skal
gøre det mere overskueligt for den enkelte
bruger at følge med i vennernes læseaktiviteter.
Statistikker og tal skal forstærke konkurrenceelementet mellem brugerne, men også for
den enkelte bruger. Det skal således i app’en
være muligt at se:
Antallet af læste bøger.
Antal ord, sider og kapitler.
Hastigheden, og estimat på hvornår man
er færdig.
Udfordringer/mål, der er nået.
Udfordringer/mål, der er i gang.

Materialepræsentation
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App’ens interface skal være struktureret og
indbydende. Derfor skal det i app’en være
let bl.a. at skelne og vælge mellem genre.
Desuden skal det være indbydende at
udforske de mange muligheder gennem en
swipe-funktion.
Det skal ligeledes være muligt at læse en
kort, indbydende beskrivelse af bogen/lydbogen.
Der skal også være en funktion, der
tilpasser det først præsenterede materiale
i app’en, efter brugerens personlige præferencer. Har brugeren læst en krimi skal
bøger lignende denne præsenteres under
”Fordi du læste…”. Det samme skal gøre
sig gældende med forfatterne. Brugeren
skal efter at have læst en bog præsenteres
for andre bøger af samme forfatter.
Læsning som en social oplevelse kan også
forstærkes gennem kategorien ”det læser
dine venner” (Best principles: Netflix og
Spotify). På den måde er der større grobund for, at drengene sammen kan tale om
deres læseoplevelse.
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Mens vi venter på
app’en

D

et blev hurtigt klart for os, at projektets digitale fokuselement
skulle understøttes med ”realtime”-elementer såsom arrangementer og udstillinger for at nå ud til FIK-drengene. Samtidig
har det været vigtigt at aktivere målgruppens omgangskreds
for at opnå den nødvendige opmærksomhed og opbakning.
Specielt forældre og holdtrænere har vist sig at være uundværlige
i at influere drengene til at læse mere. Derfor handlede det for
projektgruppen om også at inspirere og opfordre disse til læsning.
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Sekundære målgrupper
Udgøres af ishockeydrengenes omgangskreds:
De mindre ishockeyspillere fra 10 år og nedefter.
Søskende.
Forældre.
Kammerater.

Fysiske materialer i hallen
For at gøre specielt også de sekundære målgrupper
opmærksom på og involvere dem i projektet, fik vi
ideen til at lave en udstilling i ishockeyhallen. Her
opholder spillernes søskende og forældre sig ofte under træningen eller til kampe.
Derfor opstillede vi i august 2014 en bogudstilling,
der ud over at skabe opmærksomhed, skulle skabe
motivation og en form for ”team-spirit” omkring
projektet.
Bøgerne i hallen gik udenom bibliotekets almindelige system, således der ikke var problemer med

reservationskø eller lignende. Bøgerne, som vi
har indkøbt fra forskellige forlag (og bøger vi fik
fra forlagene Carlsen og Lindhardt & Ringhof) til
anledningen, fik blot monteret et speciallavet FIK
Læser-klistermærke og blev stillet til fri afbenyttelse
i hallen og til hjemlån.
Bøgerne var udvalgt til at favne de forskellige
målgrupper i hallen. Der har således været et stort
udvalg af:
Billedbøger og højtlæsningsbøger, som forældre har
kunnet læse højt sammen med mindre søskende.

Læsebarometer
Vi konstruerede et såkaldt ”læsebarometer”, der
ligeledes blev opstillet i hallen. Her var ideen, at læserne skulle kaste et fysisk bogstav i for hver bog de
havde læst færdig. Det drejede sig om alle bøger; når
billedbogen var kigget til ende, også bøger der ikke

var lånt i hallen, skolebøger, e-bøger og lydbøger.
Sammen skulle FIK se hvor mange point (bogstaver) de kunne samle.
Herudover sørgede vi for flyers, roll-up’s og plakater,
der forklarede projektet for bl.a. forældregruppen.
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Materialer
Billedbøger og højtlæsningsbøger, som forældre har kunnet læse højt
sammen med mindre
søskende.
Læse-let-bøger.
Ungdomsromaner.
Nyeste litteratur for
voksne.

Resultat og refleksion
I perioden fra den 10. august 2014 til den 2.
marts 2015 er der blevet lagt 1937 bogstaver i
læsebarometeret.
Der er selvfølgelig usikkerheder i forbindelse
med denne form for måling. Der er ingen, der
kan kontrollere om bøgerne faktisk bliver læst
eller om der er blevet kaste en håndfuld i af en
kåd spiller. Vi baserer også resultatets validitet
på de tilbagemeldinger vi har fået fra bl.a. cafeteria, Lars Leer og Tenna, som har set anvendelsen af bøger i hallen
Samtidig er det lige så vigtig for os at se, at der
har været opmærksomhed omkring læsebarometeret .
Udstillingen i hallen er blevet taget godt i mod.
Vi har gennem projektperioden kunne notere, at bøgerne i stor stil er blevet brugt. Ideen
med at skabe et krydsfelt mellem aktiviteterne
(træning og læsning) har vist sig at have en god
effekt.
Tenna siger i et interview foretaget til denne
evaluering:
”[…] bøgerne derover har været et kæmpe
hit. Vi har virkelig set både forældre og
bedsteforældre […] sidde herude på søndag
formiddage, de har virkelig benyttet sig af
bøgerne også til de mindre søskende, der
skulle aktiviseres”.

For forældre og søskende, der venter under
træning har det altså været en glimrende aktivitetsmulighed, som de ikke før på samme måde
har haft.
I interviewet med Tenna, fortæller hun, at hun
også har observeret FIK-drenge over 10 år
benytte sig af bogtilbuddet i forbindelse med, at
de var blevet motiveret gennem et forfatterarrangement.
Den største udfordring i forbindelse med
udstillingen har været halbyggeri. I netop
projektperioden har Iscenter Nord været under
ombygning, og der har derfor i størstedelen af
perioden ikke været adgang til den store hal.
Dette har betydet, at udstillingen i begyndelsen kun kunne få plads i et lidt afsidesliggende
hjørne, hvor eksponeringen var meget lille.
Dette ændrede sig heldigvis i januar 2015, da
hallen blev færdig og bøgerne blev flyttet op i
cafeteriaet.
Halbyggeriet har også betydet, at vi ikke som
først tiltænkt, har kunnet opholde os i hallen for
at komme mere i kontakt med målgrupperne.
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Glenn Ringtved

Arrangementer
Vi har i perioden afholdt arrangementer for FIK-drengene, der har
haft god succes.
Antallet af deltagere til arrangementerne har været rigtig flotte. Dette
skal også ses i lyset af, at forældregruppen har været godt involverede
på Tennas foranledning, og at hun
som holdleder har ”promoveret”
arrangementerne godt over for sine
hold. Dette viser blot igen, hvor vigtigt det har været for dette projekt at
”vinde” forældre og holdledere.
Efter arrangementet med Glenn
Ringtved, fortæller Tenna, at drengene har givet udtryk for, at det var
noget der interesserede dem og motiverede dem til at læse hans bøger,
som de fandt bl.a. i bogudstillingen i
ishockeyhallen.
Den efterfølgende inddragelse af
drengene til at inspirere og hjælpe
forfatteren med sin research til en
bog om ishockey var ligeledes en
succes. Involveringen og dermed
ejerskabsfølelsen kan betyde, at
mange af drengene vil læse denne
bog, hvis eller når den udkommer.

Tenna har i interviewet fortalt, at
drengene i begyndelsen var lidt
tilbageholdende;
”Aah.. det er nok noget kedeligt
noget, når det er sådan en
forfatter […]. Men de snakkede
meget om det (efterfølgende)
og syntes det var meget sjovt.
Der var meget snak om at lige
så snart den der bog kom (så
skulle de læse den)”

Vi har derfor kunne erfare, at det
handler om, for det første at få
drengene til at komme og helst med
nogen som de kender således, de har
nogen af tale om oplevelsen med
efterfølgende.
Herudover skal forfatteren eller
hvem end det er, der præsenterer
litteraturen for drengene være på
deres niveau, kende deres jargon og
livsverden for, at det fænger.
Desuden handler det om, igennem
et arrangement, at involvere drengene. De finder ikke den samme værdi
i at sidde stille og lytte som mange
voksne gør det.
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Børne- og Ungdomsforfatter
Projektgruppen præsenterede første gang Glenn
Ringtved i efteråret 2014 for FIK-ishockeyspillere
i alderen 7-17. Forfatterarrangementet blev afholdt
på Bangsbostrand Skole og begyndte først med en
gang pizza og sodavand (uden mad og drikke duer
helten jo ikke), da de fleste deltagere kom direkte
efter træning.
Herefter fortalte Glenn Ringtved de større spillere
om sine bøger og talte med dem om egne erfaringer med at balancere sport, skole og ungdomslivet
generelt og inspirerede mange af de unge spillere
til at tage en bog til aftenslæsningen med hjem
eller at låne en bog efter træning i hallen.
Efterfølgende afholdt Glenn Ringtved en form for
workshop for de yngste spillere, hvor forfatteren
involverede drengene i skabelsen af en historie om
ishockey, hvilket de begejstret levede sig ind i.
Ideen om at skrive en læs-let-bog om ishockey er
siden blevet videreført af forfatteren.
I februar 2015 besøgte Glenn Ringtved igen
FIK-drengene, men denne gang på deres hjemmebane, i ishockeyhallen. Her skulle forfatteren
nemlig have en grundig indførelse i ”livet som
ishockey-dreng”, hvor træning, strategiplanlægning, kampe, kammeratskab og konkurrence vejer
tungt.
Glenn Ringtved fik lov til at følge drengene i deres
forberedelser inden isen, opvarmning og at overvære to kampe sammen med træneren, hvor han
fik god indsigt i sportens særlige sprog og regler.
Alt sammen skal danne grobund for inspirationen
til en ny bog om ishockey.

Deltagere: 40

Projektgruppen har ligeledes deltaget i forskellige
events for at gøre klubben opmærksom på projektet.
Det har været ved f.eks. standerhejsningen for den nye
hal og begyndelsen af efterårssæsonen den 10. august
2014, hvor vi havde mulighed for at møde både spillere, holdledere, forældre og søskende. Her inviterede vi
Frederikshavn Kommunes borgmester Birgit Hansen
til at fortælle om projektet, og samtidig fik hun æren af
at hejse flaget.
I januar 2015 havde FIK 50-års jubilæum og dette
skulle selvfølgelig fejres med et brag. Her deltog projektgruppen også ledsaget af kulturminister Marianne
Jelved, der udover at fortælle om FACE OFF - FIK
Læser skød ishockeykampene i gang.

arrangement på benene for at der ikke skulle være nogen tvivl om, at klubben var en del af Danmark Læser.
Udover, at halbyggeriet besværliggjorde samlingen af
klubben til større arrangementer, afhang de også af,
app’ens færdiggørelse, som vil blive uddybet yderligere
i det følgende.
FIKs organisation og måde at arbejde på har også betydet, at det har været svært at tilrettelægge aktiviteter.
Klubben har generelt gennem projektperioden ikke
kunne forelægge træningsskemaer, aftalte kampe, etc.
mere end en måned ud i fremtiden. Der var således
stor ofte stor risiko for, at flere af holdene ikke var
hjemme til at deltage.

Der har dog været udfordringer ift. at planlægge arrangementer gennem projektperioden. Der var f.eks. i
begyndelsen stor aktivitet for at få stablet et brag af et

Skolebibliotekar
Inddragelse af skolebiblioteket på Bangsbostrand Skole
var en stor hjælp i at nå ud til FIK-drengene, og uden
tvivl noget, der er stor fordel i at udvikle yderligere,
hvis projektet skulle fortsætte.
Skolebibliotekaren som samarbejdspartner betød
indirekte flere ressourcer i form af bl.a. mandetimer,
da hun på eget initiativ stod for at lave aktiviteter i
relation til projektet.
Vi, projektgruppen, bidrog med marketingmaterialer
til udstilling på skolen.
Som skolebibliotekar Lisbeth Robenhagen har givet

udtryk for, er det ikke kun projektet og FIK, der gavner af samarbejdet. De har på foranledning af projektet sat sig ind i sporten og overværet en ishockeykamp
for at kunne sætte sig ind i drengenes verden, hvor
sporten fylder så meget.
Denne viden mener Lisbeth vil kunne gavne deres eget
arbejde på skolen. Lisbeth siger:
”Den drivkraft de ligger i den sport, kunne være
spændende at bruge på læsning og skolen”.
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Den 10. februar 2015 var skolen vært på et arrangement
med fokus på vigtigheden af balance mellem den fysiske
og åndelige udvikling. Lasse Sandgaard, der er professionel
ishockeyspiller og samtidig har taget en læreuddannelse
blev taget godt imod og passede projektets profil perfekt.
Lisbeth fortæller:

geret, om hvor vigtigt det er at tage en uddannelse, selv
om man dyrker elitesport. Han forklarede, at man er nødt
til at tilrettelægge sin tid meget nøje, og at han havde brugt
de mange busture til at læse”.

”Lasse er professionel ishockeyspiller, men har samtidig
taget en læreruddannelse. Han holdt foredrag for tre 8.
klasser og to 9. klasser, og han fortalte levende og enga-

Marketing og pr

Rollemodeller
Projektet har også arbejdet med aspektet rollemodeller.
Ligesom andre sportsgrene er ishockey præget af idoler og
alpha-hanner. White Hawks er Frederikshavns elitehold
– toppen af poppen. Nogle spillere fra White Hawks er
endda fortsat til den stjernespækkede NHL.
For mange af drengene er det den ultimative drøm. Og
håbet bliver ikke mindre af, at mange af de professionelle
spillere i White Hawks har deres rødder i FIK.
Det var derfor vigtigt for os at involvere White Hawks, så
de kunne hjælpe og støtte op om vores arbejde for at ændre fordommen om, at rigtige sportsfolk ikke læser.

White Hawks har dog ikke ønsket direkte at deltage, men
er blevet repræsenteret af f.eks. tidligere elitespillere Mike
Grey og Mads Bech, der har høj status i ishockeymiljøet i
Frederikshavn.
Vi har desuden fået lov til at bruge klubbens officielle logo,
der er et fantastisk blikfang for alle ishockeyinteresserede
i Frederikshavn og hjælper dermed til at udbrede budskabet. Det kan også siges at vise klubbens blåstempling af
projektet.
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Vi har fundet, at det er vigtigt at vise en fælles front og
lade de mest indflydelsesrige personligheder gå først, for
samtidig med at ishockeymiljøet er præget af stor konkurrence, er der også en ”teamspirit”, et sammenhold
som ligger dybt forankret og som de færreste ønsker at
afvige fra. Tenna forklarer:
”Jeg synes den (ideen) var rigtig god. Fordi mange af
dem læser ikke. [...]. Alle kan være med på lige fod, de
kan snakke om den samme bog også fordi man har
mulighed for at høre den. […]. Der kan de alle være
med på samme niveau. Det er ikke sikkert, at de er lige
gode på banen, men det kan være de er lige gode, når
de sidder og spiller i bussen. Det har også meget at
sige for samtidig med, at de har konkurrencegenet, så
har de jo også meget holdfølelse. Og så giver man sig
ikke til en masse som de andre ikke gør, fordi man står
sammen i flokken.”

til ishockey og litteratur. Ud fra egne erfaringer har
de kunne fortælle, at der er plads til læsning (og at det
skal der være), ved siden af ishockeyen og vigtigheden
af, at drengene ikke kun udvikler sig fysisk, men også
åndeligt. Til pr- og marketingmaterialet har vi også fået
taget billeder af repræsentanterne.
Gennem projektperioden har princippet i rollemodellerne udviklet sig til også at inddrage nogle af de lidt
større, toneangivende drenge fra FIK
som ”fotomodeller”. Dette for at give
projektet et lokalt forankret ansigt ud af
til, og ét som målgruppen kan identificere sig med.
Keyhangers

Pr- og marketing

Klistermærker
Flyers
Plakater

Inddragelsen af rollemodeller er specielt kommet til
udtryk i projektets marketingmaterialer. Vi har fået
repræsentanterne til at udtale sig om deres holdning

Roll-ups
Logo
Pressemeddelelser

Konkurrence
Udover de mere traditionelle marketingmaterialer har
vi, for at skabe opmærksomhed på projektet, lavet en
facebookkonkurrence, der havde sit udspring i den
fysiske verden.
Til formålet producerede vi en fuld størrelse ishockeyspiller i ”tivolistyle” – figurudskåret plade med hul til et
hoved. Herudover en roll-up, der forklarede spillereglerne. Få taget et billede ”som ishockeyspiller” og læg
det op på Facebook. Vi sørgede sågar for en skammel
til de allermindste.

Figuren har stået både i ishockeyhallen og på Bangsbostrand Skole, og skolebibliotekaren har fortalt at der har
været stor trængsel.
Derfor er vi usikre på, hvorfor så få faktisk har deltaget
i konkurrencen. Om reglerne ikke har været tydelige
nok eller om de har krævet for stor involvering ligger
indtil nu hen i det uvisse.
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Udfordringerne tager fat

D

et skulle vise sig, at det ikke er bare lige sådan at udvikle en
app. Gennem processen ramte vi flere bump i vejen, som
betød, at projektet ift. den oprindelige plan, ikke blev færdig
til tiden. App’en skulle i første omgang have været færdig
til at blive lanceret ved arrangementet med standerhejsningen i
august 2014.

Udfordringerne med indholdet
Det var ikke kun funktionerne, som drillede. Indholdet ville
også stritte lidt imod. Udfordringerne bundede ikke i at finde
relevante og interessante titler. Problemerne opstod ift. licenser, rettigheder og biblioteksdata. I projektets opstartsfase gav
flere af de større og toneangivende forlag såsom Gyldendal
ellers positive tilkendegivelser, men meldte i sidste ende pas.

Nye deadlines blev fastlagt, men da app’en stadig ikke, hverken
midt i september eller oktober, havde set dagens lys begyndte vi
at blive utålmodige.
Det overordnede problem i denne forbindelse har været, at
kommunikationen mellem Redia ikke altid har været helt klar.
Opfattelsen vi fik, var at færdiggørelsen af app’en lå lige rundt
om hjørnet.

De uklare rammer, der i begyndelsen skabte en del frustration kom af at kommunikationen med Redia her ikke har
været klar nok.
Der skulle således tre omgange til før vi begyndte at finde
titler, som kunne bruges.

Fra vores synspunkt, skulle Redia have været bedre til at melde
klart ud, når de har haft vanskeligheder, der kunne have indflydelse på de fastlagte deadlines.

Med skiftet af projektleder hos Redia til Trine Hundevadt,
blev der opsat klare linjer, som vi kunne arbejde efter. Det
blev til sidst gjort klart, at Redia (i henhold til det tekniske)
bad om titler, som vi bl.a. kunne findes i eReolen, samt Lindhart & Ringhofs liste over e-bøger og lydbøger.
Redia fortæller:

Fordi projektets omdrejningspunkt har været app’en, og alle
aktiviteter har været planlagt i relation til denne, har vi i projektgruppen derfor følt os henvist til at stå i en slags venteposition. App’en var udgangspunktet og grundlaget for det videre
arbejde.

”Der blev brugt ressourcer på at gå i dialog med forlagene. Forlagene er en vigtig brik, da disse sidder inde med det materiale der
bruges – selv indholdet. Materialet der bruges har forlagene stillet
til rådighed gratis”.

I bagklogskabens klare lys, skulle der have været større fokus på
mere systematisk og formelt at opdatere om processens fremskridte og udfordringer, således vi hele tiden sammen kunne
revidere og søge løsninger.
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Vi har erfaret, at når der er tale om et udviklingsprojekt, der gennem den iterative proces giver ny indsigt
og nye udfordringer, kan det være svært at forudse og
dermed svært at gardere sig mod forsinkelser.
Desuden har arbejdet med biblioteksdata vist sig at
være meget ressourcekrævende:
”Der er i udviklingsprocessen brugt mange ressourcer
på at bygge hele backend der håndterer e-bøger o g
lydbøger”. Redia

Det viste sig, at app’en til slut var fire måneder ekstra
undervejs, for at blive klar til test.
Forsinkelserne og misforståelserne mellem Redia og
projektgruppen har betydet, at præsentationen af
projektet over for målgruppen ikke har været hensigtsmæssig. Fordi vi havde forventet app’en klar allerede
i august begyndte vi også at fortælle hele FIK om
projektet og om app’en, f.eks. ved Standerhejsning. Det
har betydet, at der har været stor ventetid for målgruppen og for andre, som har fulgt med i projektet.

28

App’en er klar

m

edio november 2014 stod app’en endelig klar. Den fik
navnet Bookbites v.1.0 – Frederikshavn Ishockey Klub
læser.

Funktioner og indhold
”Derfor ændrede fokus sig til, at ville skabe et produkt,
som på den ene eller anden måde er med til at skabe tid
og rum til læsningen. Gennem brainstorms i konceptafdelingen kom vi frem til, at vi bedst kunne imødekomme
behovet for mere tid, ved at dele bogen op i tidsopdelte
enheder, tilpasset den enkeltes hverdag”.

Den app vi endte ud med afveg dog ift. det oprindelige
koncept. Gamification-elementet er i app’en repræsenteret
som individuel statistik, der viser læseren sine fremskridt.
Redia forklarer konceptændringen således:
”Gamification-elementet er blevet udfoldet i første version
af app’en. Brugeren kan løbende følge med i sin progression i læsningen og motiveres dermed til at læse mere,
fordi den enkelte kan følge med i en reel udvikling”.

Redia har ligeledes gennem processen overvejet drengens
udfordring med tid. Der er derfor blevet fokuseret på et
nyt element, som Redia mente ville motivere:

Indhold
I app’en er materialerne opdelt i fem kategorier. Materialerne er udvalgt ud fra vores generelle viden om
drenge i alderen 11-17 år, og ud fra hvad vi lært fra
workshoppen i projektets begyndelse.

Her fandt vi, at fællesnævneren skulle være konkurrenceånd og selvfølgelig sport.
Kategorierne er: Sport, Fantasy, Krimi og spænding og
Sjove bøger.
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Funktioner

Min side

Login med brugens
facebookprofil

Min side er brugerens ’startside’. Her findes de virtuelle
boghylder. (Disse er segmenteret efter 4 kategorier,
krimi, spænding, fantasy og
sjove bøger. Her kan brugeren med ’swipe’-funktion
navigere mellem titler og
kategorier.
Ved valg af bog føres brugeren videre til en præsentation af bogen, og i højre side
af interfacet vises brugerens
personlige statistik, som opdateres løbende i takt med at
brugeren læser bogen.
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Bookbites

Læsningen opdeles i bider. Brugeren starter med at læse bogen, som
første gang lader brugeren læse 200
ord.
Antallet af ord er sat lavt for at
starte med en oplevet forbedring i
læsningen. Det læste danner grundlag for den videre læsning, idet
hastigheden brugeren læser 200 ord
i, sætter rammen for hvor mange
syv minutters bidder (bites) bogen
opdeles i.
Hver gang brugeren har læst en bid,
kommer statistik-panelet frem.

Statistikker
Statistikken opdeles alt
efter om det er e-bøger eller
lydbøger.
E-bøger:
Antal bidder læst
Antal bidder ulæst
Antal minutter læst i alt
Antal ord
Antal minutters læsning tilbage i bogen.

Næste bogbid har nu en længde, der
ud fra brugernes læsning af foregående bid består af det antal ord, der
svarer til syv minutters læsning.

Lydbøger:
Antal minutter lyttet til
i lydbogen.
Bøgerne ligger gemt i app’en således, at drengene også kan bruge app’en offline.
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Forventninger i den virkelige verden
Der er flere af de funktioner, der blev aftalt i
konceptfasen, som ikke er blevet del af den app
som Redia præsenterede i november og som står
beskrevet ovenfor.
Konceptets vigtigste fokuspunkter, gamification
og interaktion i form af udfordringer, er ikke
blevet en del af app’en. Det kom noget bag på os.
I stedet har den udviklede app fået et markant
anderledes fokus på tid, hvilket projektgruppen
gennem processen ikke har været opmærksom
på eller blevet informeret godt nok om.
Igen har der været knas med forbindelsen, og
kommunikationen har drillet.
I vores optik har Redia alt for sent meldt ud,
hvor stor betydning deres vanskeligheder fik for
app’en. Vi havde i hvert fald i begyndelsen ikke
forstået, at der var risiko for at funktionerne slet
ikke kom med og at fokus ville ændre sig. Redia
har selvfølgelig arbejdet hårdt på app’en og har
sandsynligvis i begyndelsen også selv haft forventninger om at kunne nå længere i processen.

der i et udviklingsprojekt er tale om en fuldt
funktionsdygtig app.
Det vi har fået leveret er således en prototype,
der kan udvikles yderligere hvis den skal udbydes. Det viser tydeligt sprogbarrieren, der har
været med til at vanskeliggøre processen. Der er
ting som Redia, fordi de er vant til processerne,
det tekniske, etc. har taget for givet, at vi vidste.
Vores manglende erfaring inden for feltet har
betydet, at vi i nogle tilfælde, ikke har haft den
fornødne viden til at stille relevante og uddybende spørgsmål.
Alt i alt betød det, at vi i lang tid gik med forventningerne om en app, der svarede til konceptbeskrivelsen, men disse blev ikke opfyldt.

Set i bakspejlet bunder udfordringerne nok i,
at vi ikke har talt samme sprog. Efter de første
møder med Redia, forventede vi en fuldt funktionsdygtig app i august, men vi har siden erfaret,
at dette ikke var hvad Redia forventede, at der
ville komme ud af arbejdet.
Redia har senere forklaret, at de ikke mener, at
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Op på hesten og derudaf

v

i sadlede om. Nu havde vi app, med et nyt interessant fokus som vi kunne præsentere for
FIK-drengene, og som vi kunne teste. Vi satte ind
på slutspurten.

Selvom vi var forsinkede og ikke havde været med fra
sæsonstart, var vi fast besluttede på at få sendt drengene godt afsted i bussen til kamp med en iPad hver.

Test
Jomfrurejsen - Kan app’en stå distancen?
I januar skulle U15-drengene til deres næste kamp,
så det var vores chance for, at få sendt app’en med på
en gode lange tur. Projektgruppen sørgede for at stille
iPads til rådighed, så alle drengene havde de samme
forudsætninger for at gribe litteraturen. Her var app’en
allerede installeret.

Holdlederen på turen var Tenna, så der skulle ikke
bruges tid på briefing, da hun selvsagt var godt inde
i projektet og dermed kunne besvare spørgsmål fra
drengene. Tenna blev i stedet blot indført i det tekniske og fik på forhånd lov til at afprøve app’en, så hun
var klædt på til at præsentere den for drengene.

Udfordringer
Projektet har gennem flere aspekter været plaget af
dønningerne fra halbyggeriet. I efteråret havde vi
travlt med at få app’en færdig, alt imens vi kunne se
drengene køre til og fra kampe landet over, fordi de ingen hal havde at spille i. Da vi så stod klar med app’en
var hallen færdig, og hermed skulle drengene spille i
Frederikshavn fordi de ”skyldte hal-tid”.
Der har også været ”begyndervanskeligheder” med

app’en efter Redia præsenterede den i november.
Systemfejl og manglende indhold besværliggjorde
ligeledes processen.
Organisatorisk viste det sig heller ikke at være unden
problemer at tilrettelægge og gennemføre en test. Der
er bl.a. mange praktiske forhold, der skal planlægges
nøje, for at opnå de ønskede resultater.
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Dommen
Det har vist sig, at der ikke i app’en er et decideret statistikmodul. Det har derfor været vanskeligt at finde
kvantitativt data til denne evaluering. Igen har der været
kludder med kommunikation. Vi mente, at vi fra begyndelsen har understreget, at det var et nødvendigt element
for projektet, men det er ikke sagt klart nok, da Redia ikke
har udarbejdet dette i app’en.
Det er derfor meget få kvantitative fakta vi i denne omgang kan præsentere.
På grund af de få kvantitative data, blev det endnu vigtigere at få udarbejdet et fokusgruppeinterview. I begyndelsen
af marts lavede vi derfor et interview i Iscenter Nord. Men
desværre ikke med drengene selv, som i denne tid tænker
endnu mere på ishockey end normalt. De kæmper indædt
for en plads til DM og hvert et minuts træning og strategilægning gælder. Dette kan vi på ingen måde klandre dem
for og ønsker dem selvfølgelig held og lykke.
Vi måtte derfor finde en anden måde at hente kvalitativt
data hjem.
Det blev til et interview med Tenna, der var med i bussen
og kunne observere drengene. Samtidig har hun brugt
meget tid sammen med dem og har snakket med drengene
om projektet og app’en.

Af interviewet fandt vi, at der var tre overordnede faktorer, der har haft indflydelse på drengenes modtagelse og
opfattelse af app’en:
Det overordnede mål med interviewet var således, at finde
ud af, hvad drengene syntes om app’en. Og her stod det
med det samme klart, at det manglende konkurrenceelement i form af udfordringer var ”the deal breaker”. Tenna
forklar:
”Det lukkede nok lige gassen ud af ballonen, at det ikke
var der. Det var simpelthen motivationsfaktoren for de er
konkurrencemennesker. Og de er også spillegale, det er
den generation. Og det manglede. De manglede den der
gulerod.”

Det eneste konkurrenceaspekt, som på nuværende tidspunkter er blevet udfoldet i app’en er brugerens mulighed
for at holde øje med sin egen statistik og udfordre sig selv.
Efter interviewet er det kommet til at stå klart, at dette
ikke var nok til at få målgruppen til at læse mere. Tenna
siger:
”Det motiverer dem ikke. Den konkurrence tager de på
banen. Det er spillefunktionen, og det at kunne nå til det
næste niveau eller at kunne sætte hold og konkurrere mod
hinanden. Det trickede dem, og det blev de lidt skuffede
over ikke var der. Og så var det lidt som om, at så var det
ikke helt så spændende”.
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Citatet leder os videre til den anden faktor, som
har haft stor indflydelse på drengenes opfattelse af
app’en. Forholdet mellem forventninger og oplevelse.
Forventningerne til app’en og dens funktioner har
været høje, og den ekstra ventetid hjalp da heller
ikke. Da app’en endelig blev præsenteret, var den
ikke som de havde forstillet sig og det skabte skuffelse. Tenna uddyber:
”Det de havde sat næsen op efter [...] det manglede. Jeg tror, der var meget skuffelse for drengene.
Der blev en app ud af det, men det er egentlig
også det eneste. [...] det var ikke det drengene har
lagt vægt på, det har været den anden del af det.”

Set i bakspejlet kunne vi have tilrettelagt vores
kommunikation til FIK-drengene, så vi ikke skabte
nogle forventninger som vi i sidste ende ikke kunne
leve op til, ved f.eks. først at begynde at informere
målgruppen, når vi havde et konkret produkt.
Dette hænger selvfølgelig sammen med, at vi i projektgruppen har haft de samme forventninger ift. tid
og indhold.
Ændringen af fokus i app’en blev heller ikke gjort
klart for drengene inden, og de har måske derfor
ikke forstået den nye funktion med bogbidderne.

Den sidste faktor, som har spillet ind har været
forsinkelsen. Det kan vi konkludere ud fra Tennas
observationer og viden som holdleder. Hun fortæller:
”Netop det, at den blev så forsinket, det fik en
kæmpe indflydelse på det fordi [...] standarden var
lagt i bussen. Den kommer efter de første busture
og den ligger rimelig fast. Spillerne har deres
ritualer og standarder i bussen”.

Vores første plan med at introducere og begynde at
teste fra sæsonstart har altså været god nok. Vi har
fundet, gennem projektet, at der er grundlag for
ideen om at skabe læselyst i bussen, men det kræver,
at det bliver en del af deres rutine. Derfor skal det
begynde allerede fra første bustur. I begyndelsen
vil det ligeledes stille krav til, at holdlederne vedholdende opfordrer/inspirerer spillerne til at bruge
app’en.
Drengene havde også, på ret teknisk niveau, gjort
opmærksom en manglende funktion i app’en. Det
handlede om en form for bogmærkefunktion, der
markerede hvor de var komme til i en given bog og
som gør, at de ikke manuelt skal bladre sig frem. I
en videre udvikling af app’en skulle dette selvfølgelig udbedres.
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Eksemplet viser ligeledes, at der er meget viden at
hente fra brugerne i tests og interviews, og at disse
opdager problemer og udfordringer, som vi ikke selv
nødvendigvis ser.
Det viser ligeledes, set i bagklogskabens klare lys, at
målgruppen med fordel kunne have været inddraget
mere i udviklingsprocessen.
Det har dog ikke været mulig i denne proces af forskellige årsager. Det ville betyde, at der fra projektgruppen og Tenna skulle lægge mange flere timer i
projektet, som vi ikke har haft.
Det ville også betinge en større kontaktflade til de
forskellige holdledere, der skulle hjælpe med at finde
de huller, hvor det ville være muligt at tage fat i
drengene.
Vi har gennem processen virkelig forstået, hvor
travlt disse drenge har med deres sport. Det brugerinvolverede aspekt havde vi dog planlagt, at
udfolde meget mere i testperioden, men det var som
tidligere påpeget ikke muligt pga. forsinkelse i udviklingen. Redia er enig i dette aspekt og siger:
”En tættere dialog med slutbrugerne letter arbejdet
med at navigere og udvikle produktet ift. oplevelser
og behov, ligesom brugernes engagement og ejerskab over processen gavner proces og udvikling”.
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Konklusion & Refleksion

V

i drog ud på en spændende færd for at
finde ud af, om det var muligt at bringe
læselyst til selv en af de sværest målgrupper vi kender – de unge FIK-drenge, der som ”sportsidioter” har ry for ikke at
interessere sig for litteratur.
Vores tese var, at hvis blot vi fandt det helt
rette motivationselement, så kunne vi gøre
disse drenge lige så glade for at læse, som de
er for at stå på skøjter.
Læse-eventyret har mødt både medgang og
modgang, udfordringer, sejrer og nederlag,
og nu da vi er ved vejs ende, står vi tilbage
med følelsen af, at vi har gjort en forskel.
Vi har fundet ud af, at ideen med at skabe
en synergieffekt gennem blandingen af de
to rum, biblioteket og ishockeyhallen, har
bevirket at flere i FIK har fået øjnene op for
læseglæden. Det gælder alle aldre, fra de
helt små søskende til forældre og bedsteforældre, som opholder sig i hallen.
Fordi litteraturen har været tilgængelig,
netop når de har haft brug for den eller været modtagelige overfor opfordringen, har
betydet, at flere end normalt har læst. Det
samme gælder hjemlån. Som tidligere påpeget, er litteraturen i hallen blevet anvendt
godt, nok særligt fordi det har været let at

hive en bog op af kassen på vej hjem fra træning, og at aflevere den tilbage et sted, som
man alligevel tit kommer.
I forhold til app’ens effekt på FIK-drengenes
læselyst, må vi konkludere, at vi ikke endnu
har kunnet påvise en ændring. Vi kan påvise, at projektet i sig selv og de arrangementer, som er blevet afholdt har haft en effekt
på drengenes interesse for litteratur og
læsevaner, om end ikke i en længerevarende
grad. For at kunne besvare dette spørgsmål,
vil det være nødvendigt med yderligere udvikling af app’en og test af målgruppen.
Ideen om at finde det rette motivationselement og afprøve det på målgruppen er
i en vis udstrækning blevet afdækket. Om
end det manglende konkurrenceelementet
i sidste ende var grunden til skuffelse, viser
det at drengene blev motiveret af det, og at
de var villige til at give app’en en chance. Vi
mener derfor stadig, at ideen om en kombineret læse- og spilleapp er god og har sin
berettigelse.
Det, der gør ideen endnu mere spændende
er, at den kan udfoldes endnu mere end
hvad vi har haft mulighed for inden for læseprojektets rammer. Med mere tid og flere
ressourcer er det muligt at skabe en app,
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Opskrevet succeskriterier
•

At FIK og de enkelte hold
inddrager læsningen som
en del af deres hverdag
– også fremadrettet, så
det bliver en naturlig ting
at tage den gode historie
med på busture mv.

•

At Frederikshavn Kommunes Biblioteker viderefører læseaktiviteterne
– herunder læseapp´en,
efter projektet er afsluttet,
som en del af bibliotekets
almindelige virksomhed.

•

At projektet videreudvikles
og på sigt tilbydes andre
klubber/foreninger i Frederikshavn Kommune

hvor konkurrenceelementet er så integreret i læseaktiviteten, at den kan bringe læselyst til selv de mest
inkarnerede unge sportsfolk.
Der er mange faktorer, der har spillet ind på Frederikshavn Kommunes Bibliotekers beslutning om ikke
at fortsætte efter projektet. Succeskriteriet blev opstillet i den tro, at vi ville være nået længere i processen.
Vores intention var fra begyndelsen at teste app’en
ved sæsonstart og lade det køre sæsonen ud. Det skete
ikke, og app’en er derfor, som beskrevet tidligere, ikke
blevet en del af drengenes rutine på busturene og det
vil som også Tenna understreger i interviewet, ikke
give mening at gøre forsøget nu. Til gengæld siger hun:
”Hvis man kunne gøre det, så vil jeg sige prøv at tag
den op igen til den nye sæson. Giv den et nyt forsøg.
Få fat i de lidt mindre u11 og u13 lige fra starten af.”

Skulle vi gå videre med projektet i sin helhed, ville det
være nødvendigt med yderligere udvikling af app’en,
således den kommer nærmere konceptbeskrivelsen,
før en ny omgang test på målgruppen ville give mening.

”Som skolebibliotekskonsulent er jeg altid interesseret i at afprøve nye måder at fastholde læsere og
få eleverne til at fortsætte med at læse i deres fritid.
Derfor har det været naturligt og oplagt at støtte det
spændende projekt ”Face off – FIK læser”, Frederikshavn Bibliotek har med FIK. En spændende måde at
sætte fokus på læsning og litteratur, hvor de unge og
deres familier bl.a. oplever andre rollemodeller end
de normalt møder i skoleregi”.

Det skal understreges, at der ikke må være tale om en
direkte kopi, og at konceptet er en skabelon for andre
interesserede. Målgruppen skal indkredses og specielt
app’ens indhold skal justeres, så den stemmer overens med målgruppes præferencer. Der vil også være
sportsgrene, som er mere egnet for konceptet frem for
andre, f.eks. fodbold frem for skak, da målgrupperne
skal ligge tættere på hinanden. Gennem processen er
det ligeledes blevet klart, at foreningerne skal regne
med stor involvering bl.a. med tilpasningen af app’en
og for i begyndelsen at opfordre de unge til at bruge
app’en.

Det sidste succeskriterium, som er opstillet i projektbeskrivelsen er udviklingspotentialet.
Det er vores overbevisning, at konceptet kan spredes
ud til andre foreninger/ sportsgrene og hjælpe unge
sportsudøvere her til at finde læselysten. F.eks. har
skøjteforeningen, som også træner i Iscenter Nord vist
stor interesse. Og de er ikke de eneste, som ser stort
potentiale i projektet. Skolebibliotekskonsulent Lene
Rudbeck Koch udtaler:
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Samarbejdspartnere
Projektet Face Off – FIK Læser har samlet mange forskelligartede samarbejdspartnere, der alle har ydet en stor
indsats for, at projektet kunne gennemføres.

Frederikshavn Ishockey Klub
Kontakten til FIK og det praktiske samarbejde har
været med Tenna Frydkjær, der har vist sig at være
en sand ildsjæl. Hun har været vores kontakt til både
FIK’s bestyrelse, målgruppe, holdledere og forældre.
Uden en sådan partner i klubben ville projektet have
haft store vanskeligheder med organisation og strukturering af vores aktiviteter med målgrupperne. FIK er
drevet af frivillige, og er derfor en lidt atypisk samarbejdspartner.

Det skal understreges, at Tenna arbejder frivilligt for
klubben, og at alle timerne hun har brugt er hendes
egne. Det er klart, at vi har været heldige at vores kontakt netop brændte for litteraturen lige så meget som
ishockey’en og derfor har lagt mange nyttige timer i
projektet. Det er derfor vores erfaring, at det i projekter med lignende samarbejdspartnere vil det være
nødvendigt netop at finde den helt rette ildsjæl.

AAU
Samarbejdet med AAU gik fra begyndelsen optimalt.
AAU var hurtige til at sætte sig ind i, hvad vi ønskede
og forventede af et muligt samarbejde. På den måde
kunne de med det samme sige fra på de opgaver, som
de vidste de ikke ville kunne levere og i stedet byde
ind på de opgaver, som de vidste, ville understøtte
og bidrage til vores aktiviteter. AAU har været mest
fremtræden i begyndelsen af processen og har herefter
samarbejdet direkte med Redia. Skulle vi fortsætte

projektet er der ingen tvivl om, at det ville være fordelagtigt igen at inddrage AAU i de senere faser, når
brugertesten af app’en skulle i gang og den efterfølgende analyse og evaluering af resultatet.

39

Redia
Redia har bidraget med den nødvendige ekspertviden
også omkring det tekniske. De har været en stor hjælp
idet projektgruppen ikke tidligere har været direkte
involveret i udviklingen af digitale produkter. Redias
erfaring har betydet, at vi har undgået mange af de
fælder, som nybegyndere inden for dette felt ofte falder
i. De har været begejstrede for projektet og konceptet
og har også selv lagt mange arbejdstimer.
Der har som tidligere påpeget været problemer med
kommunikationen og forventningsafstemningen. Fra
vores synspunkt har der været perioder, hvor Redia
kunne have været mere klar i mælet. Nogle ting har

Redia måske taget forgivet, at vi vidste, og omvendt
har vi bl.a. ikke haft viden nok til at stille de relevante
opklarende spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at dette
kan skabe et misforhold i forventninger. Dog står det
klart, at vi hele vejen har haft den samme vision for
det endelige produkt.
Der var i alt tre forskellige projektledere hos Redia
gennem processen. Da Trine Hundevadt overtog styringen, blev der tydeligt en klarere kommunikation,
som har hjulpet i projektets sidste hektiske faser.

Egen indsats
Da vi, projektgruppen, først begyndte dette projekt,
havde vi ikke forestillet os, hvor omfangsrigt det var.
Blot arbejdet med at udvikle et digitalt produkt var en
større udfordring end først antaget.
Vi ved nu hvor meget en digital udviklingsproces kan
skride i tidsplan og ressourcer og at en strammere
styring ville afhjælpe dette.
Vi ser ligeledes store fordele i en større direkte kontakt til målgruppen - også den sekundære, ved at have
opholdt os mere i hallen. Det har som tidligere beskrevet været besværliggjort af halbyggeriet, men samtidig
må vi også erkende, at det ønske har været begrænset
af projektmedlemmernes mulighed for at lægge flere
timer til.

I forhold til udviklingsprocessen med app’en, kan vi
nu se, at vi skulle have været mere involveret i den
praktiske udvikling af app’en. Det vil sige, at vi skulle
have været fysisk repræsenteret ved bl.a. de møder
som Redia og AAU har holdt, og hvor de har udviklet
konceptet yderligere.
Det kunne have givet os en bedre viden om deres problemstillinger og udfordringer, have haft mulighed for
på første hånd at være opdateret og dermed have undgået markante misforståelser. Det ville igen betydet
flere timer end projektgruppen kunnet have givet.
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Hvorfor skal Frederikshavn Kommunes Biblioteker vinde
Danmark Læser med projektet FACE OFF – FIK Læser?
Vi mener, at vi gennem denne proces, sammen med vores
samarbejdspartnere, har skabt et innovativt koncept, en virkelig god idé, som både kan skaleres op og ned alt efter, hvem
der herefter griber den.
Den app vi har udviklet giver en spændende ny måde at læse
på, man har mulighed for at glæde sig over sine fremskridt
eller blive motiveret af et ikke tilfredsstillende resultat.
Vi ved, at vi med dette projekt har sat fokus på læselysten i
FIK , og at der er blevet læst bøger – faktisk hele 1937 stk.
gennem perioden.

Og vi har uden tvivl den samme holdning som Tenna:
”Jeg ved også godt, at det er et svært projekt. Det vidste jeg
godt fra starten af […]. Kan jeg få tre til at læse, der måske
ikke har læst før, der pludselig har fået interessen for det, så
skal man jo ikke se det som et nederlag, at der er 17 andre
der ikke gør det. Så har man fået skubbet tre frem som ikke
gjorde det før”.
Vi har gjort en forskel.

Vi ved, at FIK-drengene gerne vil læse, hvis de bliver præsenteret for det rette motivationselement.

- Og den gode ide om læseglæde til sportsfolk
levede lykkeligt… og gør det stadig.
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FACE OFF - FIK LÆSER
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Fra: Henning Dochweiler <dochweiler@gmail.com>
Dato: 2. februar 2016 kl. 17.52.47 CET
Til: <lhhs@frederikshavn.dk>
Emne: Skagen Litteraturfestival
Kære Linda Hanghøj Haunstrup-Skov
Jeg vil bede dig videreformidle denne mail til formanden for kultur- og Fritidsudvalget, Mogens
Brag.
Kære Mogens Brag
Den 4. december 2015 modtog Skagen Litteraturfestival ved Anette Hauge afslag på en ansøgning
om økonomisk støtte til Skagen Litteraturfestival 2016, på Verdens Bogdag 23.04.
Afslaget var uden begrundelse, men opfordrede noget kryptisk arrangøren til at søge et samarbejde
med Kulturhuset Kappelborg - et samarbejde, der i sagens natur som oplyst allerede eksisterer.
I Skagen må vi naturligvis tage afslaget fra Frederikshavn til efterretning, og vi forventer ingen
ændring af beslutningen. Men det skal ikke ske uden en henvisning til at Litteraturfestivalen dermed
sandsynligvis står over for at måtte slutte i tiåret for sin begyndelse i oktober 2006 - og således må
henvise litteraturinteresserede til Ordkraft i Ålborg, der har opnået en kommunal støtte på omkring
400.000 kr.
Flere af arrangørerne var med til at arbejde for Kulturhus Kappelborg i sin tid, og vi tror stadig på
betydningen af en satsning på kulturen i bred forstand som en forudsætning for at kunne både
udvide og sikre opfattelsen af Skagen som erhvervs- og turistby.
Med venlig hilsen
Henning Dochweiler
formand
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Frederikshavn Kommune
Att.: Kultur- og Fritidsudvalget
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

3. februar 2016

Skal Danmarks Fotomuseum være én af Frederikshavns kommende oplevelser og
kulturtilbud?
Herning Kommune har valgt at nedskære Danmarks Fotomuseums driftsbudget med
80 % i 2016 og 100 % i 2017. Dette bevirker, at vi i 2017 ikke kan se fotomuseet
som én af Hernings kulturinstitutioner og turistattraktioner.
Danmarks Fotomuseums bestyrelse har derfor besluttet sig for at se sig om efter en
anden kommune, der har et mere positivt syn på kultur og turisme.
Her er vore tanker faldet på Frederikshavn Kommune som en visionær og kulturel
venlig kommune.
Med en placering af fotomuseet i Frederikshavn vil vi være med til at sætte området
på det nationale og internationale kulturelle landkort.
Fotomuseet vil trække flere turister til og hermed skabe mere omsætning til bylivet.
Fotomuseet vil indgå i kommunens kulturtilbud til såvel børn som voksne med fokus
på billedmediet for uddannelsesinstitutionerne.
Hvis, Frederikshavn Kommune synes, at ovenstående kunne være interessant, vil vi
gerne invitere deltagere fra Kultur- og Fritidsudvalget til et uforpligtende og
indledende møde her på Danmarks Fotomuseum.
Vi vil gerne vise, hvad vi står for og hvilke muligheder, vi har at byde ind med.
Danmarks Fotomuseum er det eneste museum i landet, der viser den fototekniske
udvikling, og vi har et godt ry for en stor variation og bredde i de skiftende
fotoudstillinger med moderne fotokunst.
Vi vil foreslå et møde hurtigst muligt. Vi indretter os gerne efter jeres kalender.
Vi ser frem til at høre fra jer.
De bedste hilsener
Bjarne Meldgård
Museumsleder

Keld Nielsen
Bestyrelsesformand
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”Storytelling”
Mandag d. 21. marts 2016
Kl 17- 20
Østervrå Kulturhus – Bredgade 8 – 9750 Østervrå

Oplægsholder:

KONXION
v/ Lars Granat

Hvordan kan
man hjælpe
den gode
historie på
vej ?

Hvad er
den gode
historie på
sociale
medier ?

Stor fokus på
kommunikation
til sociale
medier.

Arrangør:
Landsbyforum – Hjørring Kommune
Landsbyråd – Brønderslev Kommune
Distriktsudvalget – Frederikshavn Kommune
LAG NORD

Hvordan
markedsfører
man en
destination/
by

Der også vil
være inspiration
at hente fra
diverse
eksempler :-)

Tilmelding senest 17/3 - 2016
og yderlige info:
Tove Fønss
tf@lagnord.dk
Mobil 21 77 36 08
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Er din landsby den bedste ?
Måske næsten – men et lille løft skader aldrig 
Find 2-4 personer fra din by – gerne unge –
der være med i jagten på
til netop jeres by….
Måske kan I vinde konkurrencen og blive de bedste i Vendsyssel !!!!
Deltag i 6 temaaftner og bliv en del af et unikt
netværk, der har fokus på at få jeres by
promoveret som et fantastisk sted at bo .
Det er gratis at deltage
Hver gang i tidsrum 17 -20
Sted: Østervrå Kulturhus
Både for øvet og nybegyndere
Oplægsholder: KONXION v/ Lars Grant

Mandag d. 8/2
Hands on.
Hvordan gør
man?

Konkurrence:
Start: 1/5 2016
Slut: 15/10 2016

”BEDSTE FACEBOOK SIDE”

Arrangør:
Landsbyforum – Hjørring Kommune
Landsbyråd – Brønderslev Kommune
Distriktsudvalget – Fredrikshavn Kommune
LAG NORD

Tilmelding senest 22/1 - 2016
og yderlige info:
Tove Fønss
tf@lagnord.dk
Mobil 21 77 36 08

