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1 (Åben) Filmmaskinen
Sags ID: EMN-2015-01288
Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
I 2013 lancerede Frederikshavn Kommune ”FilmMaskinen” - et læringsforløb om
filmproduktion med fokus på historie, troværdighed, æstetik, teknik. FilmMaskinen blev
etableret som et projektforløb i 2013-2016 og finansieredes i projektperioden af midler fra
henholdsvis Frederikshavn Kommune og den regionale kulturaftale KulturKanten.
FilmMaskinen er organiseret under den kommunale musikskole.
FilmMaskinen er et talentudviklingsprojekt, der skaber afsæt for elevernes videre karriere
og uddannelsesmuligheder inden for film og filmproduktion. Ud over den praktiske
produktion af filmiske værker kvalificerer forløbet eleverne indenfor projektledelse og
andre ledelsesrelaterede discipliner.
I løbet af FilmMaskinens projektperiode er der produceret 11 kortfilm, hvoraf flere har
været nomineret til filmpriser. Dette kan ses som et udtryk for, at kvaliteten af
FilmMaskinens produkter er høj også sammenlignet med øvrige forberedende
filmuddannelsesforløb i Danmark. FilmMaskinen er i øvrigt eneste etablerede og
tilbagevendende tilbud af sin art nord for Århus.
FilmMaskinens aktiviteter er centreret om et læringsrum, der simulerer en professionel
filmproduktions form, og undervisningen varetages af professionelle fra filmbranchen.
Derudover har lokalmiljøet bidraget med økonomi, lokaliteter, materialer, statister og
skuespillere til FilmMaskinens produktioner.
Idet projektperioden udløber med udgangen af 2016, skal fremtidsperspektiverne for
FilmMaskinen drøftes med henblik på en beslutning om fortsættelse og udvikling af
projektet. Konturerne af FilmMaskinens næste mulige skridt skitseres nedenfor:
1. Det nordjyske perspektiv
Der eksisterer for nuværende ikke en etableret fødekædestrategi indenfor talentudvikling
på filmområdet på nationalt plan, men FilmMaskinens arbejde med rekruttering har indtil
videre givet værktøjer, som kan benyttes af andre aktører på området, og FilmMaskinen
er del af netværket FilmVækstStederne, som er forankret i Station Next i København.
Dermed er FilmMaskinen bidragsyder til skabelsen af en national fødekædestrategi, hvor
FilmMaskinen ønsker at sætte fokus på den regionale vinkling af en fødekædestrategi.
Lokalt vil FilmMaskinen styrke fødekæden og interessen for filmmediet via samarbejder
med skoler og gymnasier. FilmMaskinen har oplevet, at regionale og lokale aktører

Kultur- og Fritidsudvalget - 13-04-2016 16:00

Side 3 af 24

henvender sig med spørgsmål om filmproduktion og undervisning heri. FilmMaskinen vil
fremover kunne påtage sig rollen som facilitator og vejleder for spirende filmmiljøer rundt
om i regionen. FilmMaskinen vil således kunne danne grundlag for, at flere unge
nordjyder kommer til at arbejde med filmmediet, styrke sit rekrutteringsgrundlag og
samtidigt sende flere kvalificerede talenter videre til uddannelser og jobs i filmbranchen.
Kvaliteten i elevproduktionerne understøttes allerede ved et tæt samarbejde med Århus
Filmværksted, og kan udvikles via yderligere og styrket samarbejde med regionale
aktører indenfor beslægtede områder. Der er for nuværende afgivet hensigtserklæringer
fra eksempelvis Forfatterskolen i Brønderslev og TeaterTalentNord i Hjørring om
samarbejde.
2. Det nordiske perspektiv
FilmMaskinen netværker med ”Filmproduktionutbildning - fiktion och dokumentär” ved
Göteborg Filmhögskola om vidensdeling og inspiration. Der ligger et stort potentiale i en
udbygning af dette netværkssamarbejde med skolen i Göteborg og andre nordiske
partnere omkring samproduktion og netværk.
3. Synlighed
Nordisk Filmfestival, Skagen Biograf, Fremwerk og Biffen i Aalborg viser FilmMaskinens
elevproduktioner. Ved nominering til diverse priser har produktionerne også opnået
visning på bl.a. Filmkraft i Aalborg, The Next Filmfestival i København og Odense Film
Festival. Fremover vil FilmMaskinen arbejde med at udvikle alternativer til en traditionel
visning i biografen. FilmMaskinen vil via større synlighed kunne rekruttere bredere, og
samtidig vil produktionernes kvalitet bidrage til en positiv branding af Frederikshavn
Kommune og regionen. De resultater og det læringsrum, FilmMaskinen har skabt i løbet
af projektperioden, er begyndt at vække interesse og høste anerkendelse på nationalt
plan indenfor branchen, hvilket understreger FilmMaskinens potentiale.
Finansiering
Den nuværende finansiering af FilmMaskinen kommer fra Frederikshavn Kommune,
Region Nordjylland og via elevbetaling. En fortsættelse af FilmMaskinen med
udgangspunkt i de nævnte tanker forudsætter en tilsvarende finansieringsmodel, samt
indhentning af danske og nordiske fondsmidler.
Frederikshavn Kommunes finansiering af FilmMaskinen er sket ved disponering af
400.000 kr. årligt i 2014-2016 fra Puljen til erhvervs-, turisme- og kulturformål. Der er ikke
besluttet fortsat finansiering af FilmMaskinen fra puljen, hvorfor der vil skulle besluttes ny
finansiering til FilmMaskinens fortsættelse.
Musikskoleleder Thomas Albæk Jakobsen deltager under punktets behandling.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter
fremtidsperspektiver for FilmMaskinen – herunder muligheder for fremtidig finansiering.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.
Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag
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2 (Åben) Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015
Sags ID: EMN-2015-50227
Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Drift
Det korrigerede driftsbudget for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsområde eksklusiv
bankbog er på i alt 214,1 mio. kr. Det faktiske forbrug er opgjort til 209,3 mio. kr.
Årsresultatet er et overskud på 4,8 mio. kr., der svarer til en budgetafvigelse på 2,2 %.
Årets resultat på 4,8 mio. kr. tillagt overskud fra tidligere år på 3,2 mio. kr. og fratrukket
områder ikke omfattet overførsel med underskud på 3,2 mio. kr., giver et samlet overskud
på 11,2 mio. kr. til overførsel til 2016.
Af driftsoverskuddet indstilles, at overskud på 7,0 mio. kr. stilles til rådighed i forhold til
nedennævnte anbefaling fra direktionens overordnede vurdering af
overførselsmuligheder.
Hermed indstilles der overført et overskud på 4,2 mio. kr. til drift i 2016.
Når de samlede overførsler fra 2015 til 2016 for hele kommunen gøres op efter de nye
ØKD regler vil der netto kunne frigives 34,0 mio. kr. til øget forbrug i 2016. Direktionen
har foretaget en risikovurdering af overførslerne i forhold til hvor stort det øgede forbrug i
2016 kan blive, hvis samtlige overførte overskud bruges, og ingen af underskuddene
indhentes. Det beløb udgør 50,2 mio. kr. Det er Direktionens vurdering, at det af hensyn
til kommunens serviceramme og likviditet ikke er muligt at overføre og frigive så store
beløb.
På den baggrund indstiller Direktionen, at overskud og underskud op til 100.000 kr. pr.
omkostningssted overføres og frigøres til forbrug, samt at projekter med ekstern
finansiering overføres og frigives til forbrug. Disse overførsler og frigivelser udgør netto
16,6 mio. kr., hvor den maksimale risiko hvis samtlige overførte overskud bruges og
ingen af underskuddene indhentes udgør 20,4 mio. kr.
På hvert udvalgsområde er der efter en konkret vurdering af Direktøren og efter aftale
med centercheferne for området sket en udligning af omkostningssteder, der har
underskud med omkostningssteder som har overskud. Der er imidlertid stadig områder
som har så store overskud, så det vil være meget vanskeligt for udvalgene at reducere
disse i fremtiden. Da der samtidig er så store overskud på andre områder, som det af
hensyn til kommunens serviceramme og likviditet, er nødvendigt at binde på bankbøger
og som dermed ikke kan frigives til forbrug, forslår Direktionen, at der ses på tværs af
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udvalg og at der i et vist omfang stilles overskud til rådighed for fællesskabet til at afvikle
nogle af de underskud, som det ellers vil være svært at få afviklet.
Direktionen indstiller derudover, at resterende overskud og underskud overføres til en
bankbog for hvert udvalg opgjort pr. omkostningssted.
For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en opgørelse vedrørende over/underskud samt en specificeret årsberetning. Materialet, der er tilknyttet elektronisk på
politikerportalen, omfatter:


Kort præsentation af omkostningsstedet



Orientering om regnskabsresultatet



Gennemgang af opnåede resultater for 2015

Der er udarbejdet en økonomisk og tekstmæssig sammenfatning, hvor årsresultatet
forklares. Desuden har direktøren formuleret sin vurdering af regnskabsresultatet.
Anlæg
Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde har i regnskab 2015 været omfattet af 6
projekter til en samlet sum af 7,4 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud
på 2,1 mio. kr.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
godkender, at


regnskabsresultatet for 2015 for Kultur- og Fritidsudvalgets drifts- og
anlægsbevillinger samt årsberetning med de anbefalede disponeringer i øvrigt,
godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling



ikke disponerede midler 7,0 mio. kr. stilles til rådighed for andre udvalg i henhold
til Direktionens vurdering af overførselsmuligheder.



der overføres et overskud på 4.243.826 kr. vedrørende driftsbevillingerne.
Overførslen finansieres af kassen.



der overføres et overskud på 2.149.165 kr. vedrørende anlægsbevillingerne.
Overførslen på anlægsområdet finansieres af kassen + lån



underskud på 11.055 kr. på projekt ”Tilskud til renovering af Skagen Museum”
indstilles overført til projekt ”Anlægstilskud til fritidsaktiviteter”.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. Indstillingen følges.
2. Ikke disponerede midler 5,8 mio. kr. stilles til rådighed for andre udvalg.

3. Indstillingen følges med 5.443.826 kr.
4. Indstillingen følges.
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5. Indstillingen følges.
Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag





KFU ØKD - 2015 - over underskud - bilag til dagsordenspunkt
(1289633 - EMN-2015-50227)
Sammendrag af regnskab 2015 - KFU (1260395 - EMN-2015-50227)
KFU anlæg - regnskab 2015 (1260701 - EMN-2015-50227)
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3 (Åben) Budget 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget
Sags ID: EMN-2016-00463
Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på møde den 9. marts 2016 besluttet tidsplan og budgetproces for
budgetlægningen 2017 – 2020 for samtlige udvalg.
Budgetrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne
budget 2016. Økonomiudvalget har besluttet følgende korrektioner på Kultur- og
Fritidsudvalgets budget 2017.
Kultur- og Fritidsudvalget - (1.000 kr.)

Budget

Oprindeligt budget 2016

208.917

Lov- og Cirkulæreprogrammet

715

BUU demografi

236

Reduktion af tilskud til Filmmaskinen

-400

1 års evaluering af Ungeenheden

-407

Pris- og Lønskøn
Udfordringer:
1% reduktion (Produktivitetsstigningspuljen)
Omprioriteringsbidrag
Demografiregulering
Budgetramme 2017

3.805
-1.535
-760
-174
210.395

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren vurderer de tre korrektioner på i alt 2.469
t.kr., som ovenfor anført, som værende budgetmæssige udfordringer.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at


orienteringen af budgettet tages til efterretning.



de budgetmæssige udfordringer på 2.469 t.kr. indstilles til politisk drøftelse.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
1. Taget til efterretning.
2. Drøftet – genoptages.
Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag
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4 (Åben) Skagen Kultur- og Fritidscenter, regnskab 2015 samt ansøgning
Sags ID: EMN-2015-01525
Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen
Ansvarligt center: Direktør, Heidi Becker-Rasmussen
Beslutningskompetence

KFU/ØU/BR
Sagsfremstilling
Skagen Kultur og Fritidscenter (SKFC) har fremsendt regnskab for 2015 til Frederikhavn
Kommunes godkendelse samt efterfølgende fremsendt ansøgning om optagelse af et
energilån til brug for energibesparende aktiviteter, herunder nødvendige udskiftninger af
pumpesystemet i svømmehallen jf. bestemmelser vedrørende vandkvaliteten, der træder
i kraft 1. juli 2017.
Det fremsendte regnskab fra SKFC er gennemlæst af Center for Økonomi og
Personale; der er ikke gennemført en egentlig analyse eller på anden vis en
tilbundsgående revision af bilag og konti. Center for Økonomi og Personale udtrykker
derfor ikke en konklusion om forhold til regnskabets tekniske indhold. En sådan
konklusion kan ses i regnskabets indledende bemærkninger, der er udarbejdet af Skagen
Kultur- og Fritidscenters revisionsselskab BDO.
Skagen Kultur- og Fritidscenter har i årsregnskabet for 2015 et samlet overskud på
77.295 kr., hvilket er 74.295 kr. bedre end det budgetterede overskud på 3.000 kr.
Skagen Kultur- og Fritidscenter har i årsregnskabet for 2015 en egenkapital på 1.295.544
kr. og Frederikshavn Kommunes tilskud i 2015 udgjorde 4.903.753,75 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet 2. marts 2016, i forbindelse med det
skærpede tilsyn med SKFC, en revisionsrapport udarbejdet af BDO, hvoraf det fremgår,
at SKFC er veldrevet indenfor de givne rammer og det besluttede serviceniveau.
Samtidig fastslår rapporten, at det kommunale tilskud givet til SKFC alene anvendes til de
anerkendelsesværdige kommunale aktiviteter.
Frederikshavn Kommune kan på denne baggrund konstatere, at SKFC i de seneste tre
regnskabsår har overholdt budgettet og haft overskud. Samtidigt giver Frederikshavn
Kommune et stort årligt tilskud samt garanterer for så store lånbeløb, at det er skønnes
nødvendigt fortsat at have fokus på økonomien i SKFC. Administrationen foreslår derfor,
at Frederikshavn Kommune og SKFC fortsat skal være i tæt dialog med hinanden om
drift, regnskab, budget og budgetopfølgning i SKFC, dog ikke som skærpet tilsyn med
kvartalsvis afrapportering.
Under arbejdet med udarbejdelsen af revisionsrapporten om driften af SKFC blev
Frederikshavn Kommune gjort opmærksom på, at SKFC stod overfor en række
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nødvendige udgifter til renovering af svømmehallens vandpumpesystem. Udgiftens
endelige størrelse var ikke kendt, da rapporten blev udarbejdet, og det blev aftalt med
SKFC, at man efterfølgende måtte fremsende løsningsforslag til Frederikshavn
Kommune.
SKFC har nu fremsendt materiale til behandling af udfordringen. Udskiftningen af
pumpesystemet ville blive nødvendig som almindeligt vedligehold, men skærpede lovkrav
til vandkvalitet og –udskiftning betyder, at der er behov for mere end bare vedligeholdelse
af den eksisterende pumpe. Af vedligeholdelsesplanen fremgår, at en del af
energiforbedringerne yderligere vil give en forbedret brugeroplevelse og øge
anvendelsesmulighederne pga. muligheden for at indstille og variere vandtemperaturerne
i bassinerne.
SKFC har fået Jysk Svømmebads Teknik A/S til at give et tilbud på den nødvendige
udskiftning. Dette, samt tilbud på yderligere energibesparende tiltag, er nu fremsendt til
Frederikshavn Kommune som en ansøgning om kommunegaranti for et energilån i
Kommunekredit på i alt 6,3 mio. kr. fordelt på nedenstående elementer:


Lån til pumpe: 5 mio. kr.



Tæppe til nedsænkning over små bassiner: 239.000 kr.



Facade mod nord ved de små haller: 100.000 kr.



Vindues- og dørparti mod syd: 540.000 kr.



LED-belysning i haller: 347.000 kr.



Isolering af vandrutsjebane: 44.000 kr.



Vandløse urinaler: 30.000 kr.

SKFC fremfører i ansøgningen, at de forventede energibesparelser ved tiltagene samlet
vil kunne betale afdragene på lånet.
Administrationen gør opmærksom på, at det ikke er konstateret, om kommunen til de
beskrevne aktiviteter kan stille lånegaranti uden at miste ledig låneramme. Dette skal
afklares med revisionen.
Administrationen har forespurgt øvrige svømmehaller i kommunen (Sæby, Frederikshavn
og Østervrå) om de forventer en lignende stor udgift til at imødekomme de skærpede
vandkvalitetskrav. Tilbagemeldingen er, at svømmehallerne på nuværende tidspunkt
forventer at kunne imødekomme de skærpede krav indenfor de afsatte
vedligeholdelsesmidler. Der er dog ikke indhentet endelige tilbud på opgaven endnu.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget



Godkender regnskab 2015 fra SKFC
Videresender SKFC’s ansøgning om kommunegaranti for lån til
Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.
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På baggrund af det indsendte regnskab samt BDO rapporten anbefaler
Økonomiudvalget at drøfte, om det skærpede tilsyn skal fortsætte eller ændre
det skærpede tilsyn til en fortsat tæt dialog med SKFC

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udsat.
Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag









Årsrapport 2015 (1291900 - EMN-2015-01525)
160331-Ansøgning-energilån+bilag1 (1291883 - EMN-2015-01525)
(Lukket bilag)
(Lukket bilag)
(Lukket bilag)
160331-Vedligeholdelsesplan 2016-19 (1291887 - EMN-2015-01525)
(Lukket bilag)
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5 (Åben) Ny Egnsteateraftale - Vendsysselteater
Sags ID: EMN-2016-00754
Sagsbehandler: Eva Ottesen
Ansvarligt center: Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Hjørring Kommune og Vendsyssel Teater har udarbejdet forslag til videreførelse af
egnsteateraftalen for Vendsyssel Teater i perioden 2017- 2020. Egnsteateraftalen indgås
mellem Vendsyssel Teater samt Hjørring og Frederikshavn kommuner og er en del af
Kulturalliancen mellem de to kommuner.
Forslaget til videreførelse af egnsteateraftalen er udarbejdet med udgangspunkt i
anbefalingerne fra evalueringen foretaget af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for
Scenekunst. Egnsteateraftalen er desuden tilpasset, så den lever op til formkrav fra
Kulturstyrelsen i forhold til fastlæggelse af mål for aftalen og afrapportering.
Indholdsmæssigt er det tilstræbt, at egnsteateraftalen både skal fungere som ramme om
den faglige og kunstneriske udvikling hos Vendsyssel Teater og afspejle den lokale
forankring i Hjørring og Frederikshavn kommuner.
Som strategisk pejlemærke fokuserer egnsteateraftalen i aftaleperioden 1. januar 2017 –
31. december 2020 på at udvikle teatret som scenekunstnerisk institution i kommunerne
med udgangspunkt i de nye rammer, der etableres med Vendsyssel Teater- og
Oplevelseshus.
Forslaget til egnsteateraftale indebærer, at de kommunale driftstilskud for både Hjørring
og Frederikshavn kommuner videreføres på samme niveau og med samme
fremskrivning, som er gældende med den egnsteateraftale, der udløber til årsskiftet
2016/2017.
Frederikshavn kommune budgetterer årligt med en forudsætning om, at tilskuddet til dels
modsvares af en statslig refusion. I 2016 er refusionsprocenten sat til at være på 37,7 %.
Tilskuddet til egnsteateraftalen løn- og prisfremskrives årligt. Af bilagsmaterialet fremgår,
at differencen mellem de to kommuners netto-tilskud til Kulturalliancens samarbejde
omkring hhv. egnsteateraftalen og Det Regionale Spillested dermed vokser.
Kultur- og Fritidsudvalget godkender ved tilslutning til egnsteateraftalens ordlyd, som den
er fremsendt, Frederikshavn Kommunes bidrag til økonomien for perioden 2017-2020.
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
drøfter, om udvalget kan tilslutte sig egnsteateraftalens ordlyd - herunder de økonomiske
forudsætninger.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sagen genoptages.
Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

6. Økonomi kulturalliancen - bilag 1 (1290695 - EMN-2016-00754)
7. Egnsteateraftale udkast (1290686 - EMN-2016-00754)
8. Stategiplan for 2017 - 2020 - Vvendsyssel Teater (1290685 - EMN2016-00754)
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6 (Åben) KAFBU Årsberetning 2015
Sags ID: EMN-2016-00312
Sagsbehandler: Kirsten Jensen
Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
KAFBU (Kulturelle Aktiviteter For Børn og Unge) er Frederikshavn Kommunes
børnekulturelle netværk, der har til formål at støtte og igangsætte aktiviteter på
børnekulturområdet i hele Frederikshavn kommune. KAFBU administrerer og uddeler
ligeledes midler fra Frederikshavn Kommunes Børnekulturpulje.
Netværkets administration er pr.1. januar 2015 flyttet fra Center for Kultur og Fritid (CKF)
til Center for Bibliotek og Borgerservice (CBB), hvor der er ansat en børnekulturkonsulent
pr. 1. juni 2015.
Netværket oplever en effekt af, at der er ansat en konsulent, som står i spidsen for
KAFBU. I kommunens institutioner er der mere opmærksomhed på mulighederne for og
potentialet forbundet med kulturelle aktiviteter i institutionerne. En anden synlig effekt er
stigningen i antallet af ansøgninger til børnekulturpuljen og den effektive udnyttelse af
puljens midler.
KAFBU ønsker, som det fremgår af bilaget, fra 2016 at fastlægge mål for kommende års
arbejde. Et naturligt udgangspunkt for dette arbejde vil være den eksisterende
børnekulturpolitik. Den er dog fra 2009 og ikke siden revideret, hvorfor den ikke tager
højde for de senere års beslutninger om ændrede prioriteringer.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget


tager årsberetningen til efterretning



på kommende møde får præsenteret en opdateret børnekulturpolitik som
baggrund for udarbejdelse af KAFBU’s målsætninger

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.
Fraværende: Karsten Drastrup
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Bilag



160331 Årsberetning KAFBU 2015 (1290967 - EMN-2016-00312)
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7 (Åben) Ansøgning om deltagelse i filmprojekt med De Luca Film
Sags ID: EMN-2016-00921
Sagsbehandler: Eva Ottesen
Ansvarligt center: Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
De Luca Film, ved Morten Urup, har rettet henvendelse til Frederikshavn Kommune, om
deltagelse i et filmprojekt på baggrund af De Luca Films serie ”Hedensted High”. De Luca
Film søger økonomisk støtte til en film, hvor der optages i kommunen ligesom et
stednavn fra kommunen vil kunne indgå i filmens titel. Der ansøges om et støttebeløb på
mellem 1 og 1,5 mio. kr. Optagelserne forventes at foregå inden for det kommende år.
Beskrivelse af filmprojektets indhold samt økonomiske og seertalsmæssige baggrund i
øvrigt kan læses i det lukkede bilag til ansøgningen.
De Luca Film rettede i sin tid henvendelse til Frederikshavn Kommune i forbindelse med
produktion af serien. Frederikshavn Kommune afslog på daværende tidspunkt at indgå i
et samarbejde.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter
ansøgningen.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Der gives afslag.
Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag



(Lukket bilag)
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8 (Åben) Brøndums Legat - april uddeling 2016
Sags ID: EMN-2016-00626
Sagsbehandler: Eva Ottesen
Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Brøndums Legat - tilskud til kulturelle formål udgør årligt 25 % af afkastet for Brøndums
Legat og uddeles jf. fundatsen hvert år i april og oktober måned.
Den kulturelle del af legatet administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.
Tilskud kan søges til initiativer, der har som formål at fremme tidligere Skagen
Kommunes kulturelle udvikling.
Ansøgning om tilskud skal belyse idé og formål med initiativet og skal indeholde budget
og tidsplan for dets gennemførelse.
Der er indkommet fire ansøgninger til legatet:
1. Dansk Handicap Forbund i Skagen søger om støtte til jubilæumsfest.
Forbundet har ikke tidligere modtaget støtte fra Brøndums Legat.
2. Skagen Litteraturfestival søger Legatet om tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af
Skagen Litteraturfestival 2016
3. Musiker Mads Toghøj søger om tilskud til udgivelse af Skagens sange. Sange til
og for Skagboer.
4. Skagens Kunstmuseer, Skagens bibliotek, kystmuseet og Naturstyrelsen i
Skagen søger om 8.640 kr. til en KulturCykeltur for folkeskoleelever i Skagen.
Der er 10.500 kr. til uddeling i Brøndums Legat i første portion 2016.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager
stilling til ansøgningerne.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:

1. Afslag.
2. Støtte på 10.000 kr.
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3. Afslag.
4. Afslag.
Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

3. Dansk Handicap Forbund_Ansøgning til Brøndums Legat (1290315 EMN-2016-00868)
4. Dansk Handicap Forbund_Program 75 års jubilæum (1290314 - EMN2016-00868)
5. Projekt beskrivelse Mads Toghøj Skagens sange (1264443 - EMN2016-00627)
6. Budget pladeindspilning med Mads Toghøj egne sange og sange af
Fisker Thomas (1264442 - EMN-2016-00627)
7. Ansøgning Brøndums Legat - Kulturcykeltur Skagen (1291055 - EMN2016-00891)
8. ANSØGNING OM TILSKUD FRA BRØNDUMS LEGAT - Litteratur festival
(1291880 - EMN-2016-00753)
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9 (Åben) Poesibyen
Sags ID: EMN-2015-00130
Sagsbehandler: Uffe Borg
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget skal besøge Larvik Kommune fra den 30. august til 2.
september.
Her skal udvalget blandt andet opleve den kendte ”Poesi Parken” i Larvik, der er et
flerårigt kommunalt ledet byudviklingsprojekt, der er igangsat i samarbejde med det
lokale erhvervsliv.
”Poesi Parken” består af mere end 50 forskellige installationer fordelt rundt i byen og
består af enkeltstående citater og poesi, som er placeret rundt på offentlige pladser,
havneområdet m.v.
I forbindelse med udvalgets planlagte besøg i Larvik har en gruppe af medarbejdere
udarbejdet et projektoplæg, der tiltænkt som både inspiration til Kultur- og Fritidsudvalget
og som projektoplæg, der kan drøftes med de norske værter.
Projektoplægget er vedlagt som bilag.
Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter oplægget og
genoptager sagen på næste KFU møde.
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015
Kultur- og Fritidsudvalget er positive overfor ideen. Dog ønsker udvalget at se et
projektoplæg, set i forhold til hele kommunen. Udvalget ønsker at oplægget inkluderer
erhvervsliv, foreningsliv o.a. eksterne interessenter.
Sagen genoptages.
Supplerende sagsfremstilling
Sagen genoptages efter udvalgets besøg i Larvik.
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015
Drøftet. Administrationen iværksætter et arbejde for at få udarbejdet et forslag til en
konkret køreplan for projektet.
Supplerende sagsfremstilling
Sagen genoptages til udvalgets drøftelse på udvalgsformandens anmodning.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter
sagen.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.
Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag
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10 (Åben) April 2016 - Orientering til udvalget
Sags ID: EMN-2015-50382
Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov
Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra kultur- og fritidsudvalgets område.


ArenaNord



Afrapportering af ArtBizzNord



Land Shape invitation – er fremsendt pr. mail



Skolebiblioteksforeningen – invitation udleveres



Planlægning af dato til afholdelse af dialogmøde KFU’s område (budget samt
virksomhedsplaner)



Multibanen ”Vi bevæger Østervrå”

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

Beslutninger:
Tages til efterretning.
Dialogmøde for Kultur- og Fritidsudvalgets område afholdes den 8. juni efter udvalgets
ordinære møde.
Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag
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