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1 (Åben) Budget 2017 - og overslagsårene
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.
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2017 udgør 223,1 mio. kr. efter nye pris- og
lønskøn samt tilpasninger i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet.
Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 8. juni 2016, behandlet det administrativt
udarbejdede budgetforslag for 2017-2020, som indeholdt idéforslag til indfrielse af det
samlede reduktionskrav på 2,163 mio. kr.
Taksterne på de lovbestemte områder følger lovgivningens fastsatte beløb, mens de ikke
lovbestemte takster er reguleret med 2 % svarende til KL’s pris- og lønfremskrivning.

Indstilling
Børne, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget


indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces.



godkender forslag til takster på udvalgets område.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt, dog således at reduktion vedrørende selvbetjent fotoautomat til
ansøgning om pas og kørekort bortfalder og erstattes af en rammereduktion på 100.000
kr. fordelt på alle omkostningssteder.
Fraværende: Frode Thule Jensen

Bilag




KFU - budget 2017 Specielle bemærkninger (1377941 - EMN-201600463)
Takstoversigt KFU 2017 (1397978 - EMN-2016-00463)
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2 (Åben) Virksomhedsplaner
Sags ID: EMN-2016-01412
Sagsbehandler: Uffe Borg
Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Foreninger og institutioner på Kultur- og Fritidsområdet har indsendt virksomhedsplaner
for 2016.
De 23 institutioner skal have hver deres individuelle svar fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Virksomhedsplanerne er tiltænkt som et værktøj til dialog mellem kultur- og
fritidsinstitutionerne og Kultur- og Fritidsudvalget. Virksomhedsplanen kan bruges som
redskab til bl.a.





at koordinere indsatserne, så der arbejdes i samme retning,
at kunne måle og synliggøre effekten af indsatserne, så man kan se om
udviklingsmålene er nået,
at sikre den gode dialog mellem politikere og institutionerne
at skabe en god serviceinformation til politikere, brugere og medarbejdere om
den enkelte virksomhed.

Vedhæftet som bilag er:
 en oversigt med kommentarer til hver enkelt virksomhedsplan.
 virksomhedsplaner for Musikskolen og Manegen.
De øvrige virksomhedsplaner vedhæftes ikke, da de er fremsendt tidligere.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager
stilling til hvordan de ønsker at besvare virksomhedsplanerne.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget ønsker skriftligt at besvare alle virksomhedsplanerne individuelt.
Fraværende: Frode Thule Jensen

Bilag
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Virksomhedsplaner -forslag til individuelle bemærkninger fra KFU
(1397374 - EMN-2016-01412)
Virksomhedsplan-Musikskolen-2016 (1379267 - EMN-2016-01412)
Virksomhedsprofil 2016 Manegen (1344928 - EMN-2016-01412)
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3 (Åben) Ansøgning om overtagelse af Bannerslundhallen
Sags ID: EMN-2016-01810
Sagsbehandler: Tanja Susanne Hansen
Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Formanden for Strandby-Elling-Nielstrup IF ansøger på vegne af den samlede foreningen
om overtagelse af Bannerslundhallen som en selvejende institution.
I 2011 besluttede Kultur og Fritidsudvalget at igangsætte projekt Aktivitetscenter
Bannerslund. Dette projekt blev der arbejdet på i et par år men i 2013 besluttede
parterne, dengang SEIF Håndbold og SEIF Fodbold, at stoppe projektet.
Igen i 2015 forsøgte foreningen at få projektet op at stå, det lykkedes ikke helt, men de to
afdelinger nærmerede sig dog så meget hinanden, at den samlede forening nu ansøger
om overtagelse af Bannerslundhallen.
SEIF vil udvikle hallen til et aktivitetscenter og skabe et samlingspunkt for idrætslige og
sociale aktiviteter i nærområdet.
Foreningen har oplyst at SEIF Fodbold forbliver på Skeltvedvej og udvikler dette område.
Projektbeskrivelse samt budget er vedlagt som bilag.
Indstilling
Børne-, kultur-, og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
godkender at Center for Kultur og Fritid indleder proces om overtagelse.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget godkender, at der indledes en proces om overtagelse med udgangspunkt i, at
udvalget gerne vil fremme, at der etableres og udvikles et kraftcenter i området
Elling/Strandby. Udvalget ser Bannerslundhallen som dette kraftcenter. Udvalget ønsker,
at få mulighederne belyst, herunder økonomi, jura og fremtidsmuligheder.
Fraværende: Frode Thule Jensen
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Bilag




Ansøgning fra SEIF om overtagelse af Bannerslund hallen (1374804 EMN-2016-01810)
Ansøgning fra SEIF om overtagelse af Bannerslund hallen bygningsgennemgang 2013 (1374812 - EMN-2016-01810)
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4 (Åben) Flytning af Ålbæk Bibliotek til Ålbæk Skole
Sags ID: EMN-2016-02093
Sagsbehandler: Anette Ravnholt
Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
På møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. oktober 2013 vedtog udvalget at arbejde
videre med scenariet ”Et biblioteksvæsen med tre store lokaliteter og decentrale enheder
i kulturhuse, skolebiblioteker o. lign., som oprettes i lokalsamfundene”.
Center for Bibliotek & Borgerservice har efterfølgende arbejdet med ønske om at flytte
Ålbæk Bibliotek ind på Ålbæk Skole.
I forbindelse med etablering af børnehave på Ålbæk Skole, samtidig med andre
rokeringer på Ålbæk Skole, er det nu muligt at samle folke- og skolebibliotek på Ålbæk
Skole. Dette medfører ikke ændringer i personalets ressourceforbrug til Ålbæk Bibliotek.
Bo Allan Niebuhr fra Ejendomscenteret deltager i mødet og orienterer om planerne
omkring Ålbæk Skole.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget
godkender, at Ålbæk Bibliotek flytter ind på Ålbæk Skole.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.
Fraværende: Frode Thule Jensen

Bilag
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5 (Åben) Frie Midler 3. kvartal
Sags ID: EMN-2016-02042
Sagsbehandler: Marie Weiergang Larsen
Ansvarligt center: Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget 3 ansøgninger til puljen om frie midler.
Ansøgningerne forelægges udvalget til drøftelse og beslutning i forhold til tildeling af
tilskud/ underskudsgaranti.
Vedlagt følger oversigt over tildelte tilskud/underskudsgarantier i 2015, samt disponerede
midler i 2016
Der ansøges om i alt 89.000 kr. Der er 107.017 kr. til rådighed til uddeling.
A. Foreningen Kulturmarkt søger om 20.000 kr. til tre shows og teaterstykker opført
på Sæby Scenen i 2017 som en del af en større teaterturne landet rundt.
B. Chilbal Film søger om 50.000 kr. til optagelser til et TV-program med titlen
”Stenrev – havets oaser” En del af programmet skal optages ved boblerevnerne
ved Hirsholmene.
C. Frederikshavn Kajakklub søger underskudsgaranti på et uspecificeret beløb til
afholdelse af foredrag
D. Nordic MTB race ansøger om19.000 kr. i tilskud til afholdelse af mountainbikeløb

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til udvalget at drøfte og beslutte
ansøgningerne
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
A: Afslag
B: Afslag
C: Afslag
D: 10.000 kr.
Fraværende: Frode Thule Jensen
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Bilag







Ansøgning Kulturmarkt inkl bilag (1393711 - EMN-2016-01513)
Ansøgning Chilbalfilm- inkl budget og projektbeskrivelse (1395284 EMN-2016-01519)
Ansøgning Kajakklubben - inkl beskrivelse (1) (1395482 - EMN-201601410)
Ansøgningsskema Nordic MTB race (1397189 - EMN-2016-02031)
KFU frie midler 2015 og 2016 økonomisk oversigt (1397191 - EMN2016-02042)
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6 (Åben) Norskov 2
Sags ID: EMN-2016-02147
Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen
Beslutningskompetence

KFU/ØU
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget henvendelse fra parter bag produktion og
udvikling af tv-serien Norskov med henblik på at tilvejebringe bidrag til finansiering til evt.
produktion af Norskov, sæson 2. Henvendelsen sigter mod tilvejebringelse af finansiering
fra Frederikshavn Kommune (og/eller deres partnere) på i alt 1,25 mio. kr., evt. fordelt
over to budgetår 2016 og 2017.
Administrationen oplyser, at det vurderes muligt, at tilvejebringe den ønskede finansiering
i et samarbejde mellem kommunen, andre lokale offentlige og regionale
samarbejdspartnere samt ved bidrag fra private parter. Det må forventes, at
Frederikshavn Kommune skal finde ca. 50 % af beløbet i direkte kommunal finansiering.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget samt
Økonomiudvalget drøfter mulighederne for tilskud til Norskov 2.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget drøftede sagen og videresender den til behandling i Økonomiudvalget.
Fraværende: Frode Thule Jensen

Bilag
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7 (Åben) Samarbejdsaftale mellem FUF og KFU
Sags ID: EMN-2016-00872
Sagsbehandler: Uffe Borg
Ansvarligt center: Folkeoplysning
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 8. juni forslag til samarbejdsaftale
mellem Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) og Frederikshavn Kommune.
Udvalget besluttede, at få sagen genoptaget og FUF har fremsendt et revideret forslag til
en samarbejdsaftale, der er vedlagt som bilag.
I samarbejdsaftalen beskriver FUF, hvilke opgaver og aktiviteter, som foreningen
varetager og igangsætter mod det årlige udbetalte driftstilskud fra Frederikshavn
Kommune på 100.000 kr.
Disse opgaver tæller blandt andet:


Arrangere medlemsmøder



Fungere som sparingspartner for foreninger



Arrangere konferencer



Holde foreninger informeret via nyhedsbreve



Deltagelse i Folkeoplysningsudvalg, bestyrelser, råd og nævn

I samarbejdsaftalen foreslår FUF, at de årligt udarbejder og indsender en statusrapport
for nærværende samarbejdsaftale samt regnskab til Frederikshavn Kommune.
Statusrapporten skal indeholde en beretning om det forgangne års arbejde i FUF.
Center for Kultur og Fritid har gennemgået FUFs forslag til samarbejdsaftale og
anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender aftalen.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
godkender samarbejdsaftale mellem Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og
Frederikshavn Kommune
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
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Fraværende: Frode Thule Jensen

Bilag



Udkast til samarbejdsaftale mellem FUF og KFU (1379819 - EMN-201600872)
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8 (Åben) Samarbejdsaftale mellem Idrætssamvirket og KFU
Sags ID: EMN-2016-01404
Sagsbehandler: Uffe Borg
Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 8. juni forslag til samarbejdsaftale
mellem Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Kommune.
Udvalget besluttede at få sagen genoptaget og Idrætssamvirket har fremsendt et
revideret forslag til en samarbejdsaftale, der er vedlagt som bilag.
I samarbejdsaftalen beskriver Idrætssamvirket, hvilke opgaver og aktiviteter, som
foreningen varetager og igangsætter mod det årlige udbetalte driftstilskud fra
Frederikshavn Kommune på 100.000 kr.
Disse opgaver tæller i 2015/2016 blandt andet:
- Deltagelse i det idrætspolitiske arbejde i Frederikshavn Kommune
- Samarbejde med kommunen omkring den årlige prisfest
- Fungere som sparingspartner for foreninger
- Netværksmøder for foreninger
- Deltagelse i VM i Håndbold
I samarbejdsaftalen foreslår Idrætssamvirket, at de årligt udarbejder og indsender en
statusrapport for nærværende samarbejdsaftale samt regnskab til Frederikshavn
Kommune. Statusrapporten skal indeholde en beretning om det forgangne års arbejde i
Idrætssamvirket.
Center for Kultur og Fritid har gennemgået Idrætssamvirkets forslag til samarbejdsaftale
og anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender aftalen.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
godkender samarbejdsaftale mellem Idrætssamvirket og Frederikshavn Kommune.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
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Fraværende: Frode Thule Jensen

Bilag



Udkast til samarbejdsaftale mellem IS og KFU (1379814 - EMN-201601404)
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9 (Åben) Godkendelse af justeret strategi Det Musiske Hus
Sags ID: EMN-2015-00716
Sagsbehandler: Marie Weiergang Larsen
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Da det musiske hus blev udpeget som regionalt spillested for perioden 2017-2020, blev
spillestedet bedt om, i samarbejde med Frederikshavn Kommune, at indskrive en række
justeringer i en tilrettet spillestedsaftale.
Statens Kunstfonds projektstøtteudvalgt for musik opstillede en række krav til en ny
strategi for Det Musiske Hus. Disse krav er nu imødekommet.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
godkender den justerede strategi for Det Musiske Hus.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
Fraværende: Frode Thule Jensen

Bilag

E. DetMusiskeHus Udpegningsbrev - med krav til ændringer i
spillestedsaftalen (1324223 - EMN-2015-00716)
F. Strategi - Læsevejledning REVIDERET (1391856 - EMN-2015-00716)
G. Strategi - Det Musiske Hus 2017-2020 REVIDERET (1391857 - EMN2015-00716)
H. Justeret Budget og koncertliste inkl projekter - version juni 16
(1331481 - EMN-2015-00716)
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10 (Åben) Danmarkskanon nordfra - hvem er vi?
Sags ID: EMN-2016-01886
Sagsbehandler: Loke Daugbjerg Andersen
Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Kulturministeren har sat gang i arbejdet med en ny Danmarkskanon – et
dannelsesprojekt, som skal gøre os bevidste om de historiske og kulturelle
samfundsværdier, traditioner og begivenheder, som i særlig grad har formet
samfundet og befolkningen i Danmark.
Center for Bibliotek & Borgerservice (CBB) er en god platform til at skabe offentlig
opmærksomhed om og bidrage til Danmarkskanonen.
CBB har ansøgt puljen til projektet ”Hvem er vi? Danmarkskanon nordfra” og fået
delvist tilsagn med et tilskud på kr. 67.500.
Projektet består af 3 forskellige arrangementer, som fokuserer på hverdagen, hvem
”vi” er, og hvad der gør os danske. Det henvender sig til elever i 9. og 10. klasse,
ungdomsuddannelser, nydanskere og den brede offentlighed i Frederikshavn
Kommune.
Projektleder Loke D. Andersen deltager på mødet i Kultur- og Fritidsudvalget med
yderligere orientering om projektet.

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

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Frode Thule Jensen

Bilag
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11 (Åben) Pilotprojekt Digitale annoncer
Sags ID: EMN-2016-01281
Sagsbehandler: Emilie Ny Brockdorff
Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Pilotprojektet ”Digitale annoncer” er forankret i Center for Bibliotek & Borgerservice (CBB)
og gennemføres inden for Heidi Becker-Rasmussens direktørområde.
Projektets formål er at skabe:


levende skærme med målgruppespecifikt indhold, der er aktuelt og relevant og

 en ny kanal for kommunens mange budskaber
på skærme indenfor Heidi Becker-Rasmussens direktørområde.
Samtidigt skal pilotprojektet også undersøge grundlaget for virksomheden, herunder
særligt forretningsmodellen og den generelle efterspørgsel.
Forretningsmodel
Det er bl.a. skærme på skoler- og institutioner, i CBB, Tandplejen, Ungeenheden og på
Kappelborg, som løbende indgår i projektet. Derudover indgår 2 byrumsskærme, som
skal placeres centralt i bybilledet, og 1 storskærm, som placeres udvendigt på
Frederikshavn Bibliotek.
Byrumsskærmene er allerede indkøbt af kommunen i forbindelse med et andet projekt,
og vi har indhentet tilbud på storskærmen og undersøger muligheden for, at udgifterne
hertil kan dækkes af Digitaliseringspuljen.
Annoncepladser
Skole- og institutionsskærmene opdeles, så der fortsat er plads til at vise lokalt indhold
samtidigt med annonceplads, som administreres af CBB. Byrumsskærmene bruges
udelukkende til annonceplads.
Kommunens øvrige centre, det lokale kultur-og foreningsliv, lokalt erhvervsliv etc. har
mulighed for at købe annoncepladsen. Køber betaler for annonceplads pr. dag og står
selv for den grafiske udformning af selve annoncen. Prisen på annonceplads varierer alt
efter størrelse og eksponeringsgrad.
Det medfører, at annoncepladsen på skole- og institutionsskærmene er billigere end
byrumsskærmene, da annoncen på skole- og institutionsskærme er mindre, vises
samtidig med andet indhold på skærmen og målgruppen er smallere. Omvendt er prisen
Kultur- og Fritidsudvalget - 01-09-2016 15:00
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på annoncepladser på byrumsskærmene højere pga. fuldskærmvisning og potentielt
større målgruppe.
Vi forventer, at byrumsskærmene vil dække størstedelen af udgifterne, da vi også
forudser større efterspørgsel på disse.
Eventuelle indtægter fra salg af annoncer dækker CBBs udgifter til drift og administration.
Projektet forventes at løbe frem til september 2017, hvor der foreligger evaluering af det
samlede projekt og analyse af fremtidsperspektivet.

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

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Frode Thule Jensen

Bilag
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12 (Åben) Høringssvar til forslag til opdateret børnekulturpolitik
Sags ID: EMN-2016-01041
Sagsbehandler: Kirsten Jensen
Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
En opdatering af Børnekulturpolitikken for Frederikshavn Kommune har været sendt i
høring på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning 4. maj 2016.
Høringsperioden udløb 9. august.
Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra Skagens Kunstmuseer, Skoledistrikt
Syd samt Center for Bibliotek & Borgerservice. De tre høringssvar er alle positive over for
den opdaterede politik og de ambitioner, der ligger bag. To områder fremhæves særligt:
1) Alle børns lige ret og adgang til kulturelle oplevelser. Især punktet om at børn
transporteres til de kulturelle aktiviteter eller omvendt, glæder man sig til at se udmøntet i
praksis.
2) Kommunal billedkunstskole. Skagens Kunstmuseer har tidligere arbejdet på et
samarbejde om billedkunstneriske tilbud til børn og unge og er stadig positive over for
samarbejde.
Den reviderede udgave af Børnekulturpolitikken findes som bilag til dagsordenen
sammen med de tre høringssvar i deres fulde længde.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget


drøfter de indkomne høringssvar



godkender den opdaterede børnekulturpolitik

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.
Fraværende: Frode Thule Jensen

Bilag
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I. Skoledistrikt Syd - Høring vedr. børnekulturpolitik (1392103 - EMN2016-01041)
J. Bibliotek ogBorgerservice - Høringssvar - børnekulturpolitik (1392591 EMN-2016-01041)
K. Skagens Kunstmuseer - Høringssvar Frederikshavns Kommunes
Børnekulturpolitik (1392102 - EMN-2016-01041)
L. Børnekulturpolitik 2016 (1304789 - EMN-2016-01041)
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13 (Åben) Drøftelse i KFU vedr. input fra Ungebyrådsmødet den 12.april
2016
Sags ID: EMN-2016-00092
Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Som opfølgning på det seneste møde i Ungebyrådet, hvor rådet bl.a. har givet konkrete
anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes med at fremme unges sundhed og etablering
af ungemiljøer, modtager Kultur- og Fritidsudvalget her Ungebyrådets input.
Sigtet er, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og vurderer, hvordan inputtene kan
indtænkes i udvalgets fremadrettede indsatser.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter
Ungebyrådets input.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.
Fraværende: Frode Thule Jensen

Bilag



Noter fra Ungebyrådsmødet den 12. april 2016 (1302650 - EMN-201600092)
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14 (Åben) Fastlæggelse af mødekalender 2017
Sags ID: EMN-2013-01629
Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Byrådet fastlagde på møde den 31. august 2016, plan for afvikling af byrådets møder i
2017. Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri.
For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til Økonomiudvalget og
byrådet foreslås møder i Kultur- og Fritidsudvalget som hovedprincip afviklet i
begyndelsen af hver måned.
Forslag til mødedatoer:
Onsdag den 11. januar 2017
Onsdag den 01. februar 2017
Onsdag den 08. marts 2017
Onsdag den 05. april 2017
Onsdag den 03. maj 2017
Onsdag den 14. juni 2017
Onsdag den 16. august 2017
Torsdag den 07. september 2017
Torsdag den 12. oktober 2017
Onsdag den 08. november 2017
Onsdag den 06. december 2017
Mødestart kl. 16.00.
Kultur- og Fritidsudvalget bedes vurdere, om der er behov for at indsætte ekstra
udvalgsmøder i forbindelse med budgetbehandlingen.
Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets
mødekalender for 2017 fastlægges
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
Fraværende: Frode Thule Jensen
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15 (Åben) September 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, herunder


Kulturkufferter



Henvendelse fra Teaterforeningen



SKFC – orientering efter Økonomiudvalgets beslutning vedr. afslutning af
skærpet tilsyn

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

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Frode Thule Jensen

Bilag
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Kultur- og Fritidsudvalget
Budgetforslag Budgetoverslag
Netto (i 1.000 kr.)

2017

Budgetoverslag Budgetoverslag

2018

2019

2020

Bibliotek og Borgerservice
Kultur
Fritid
Folkeoplysning
Ejendomscentret Kappelborg

147.695
29.170
18.999
25.096
2.148

148.502
27.311
18.999
25.045
2.148

148.483
25.476
18.999
25.016
2.148

148.218
23.622
18.999
24.998
2.148

I alt Kultur- og Fritidsudvalget

223.108

222.005

219.084

217.985

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde dækker borgerservice, fritidslivet, kulturlivet og folkeoplysningen i
Frederikshavn Kommune. Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme i 2017 er på 223,1 mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget er organiseret i Center for Bibliotek og Borgerservice, der varetager mangeartede
vejlednings- og myndighedsopgaver indenfor borgerservice, kørselskontoret, kontrolenheden, Stadsarkivet,
centerdrift, kulturformidling og biblioteksopgaver. Center for Kultur og Fritid, der løser en bred vifte af
opgaver heriblandt rådgivningsopgaver og udviklingsopgaver i forhold til foreninger, idrætshaller,
svømmehaller, kulturinstitutioner og kulturelle arrangementer.
Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 8. juni 2016 behandlet det administrativt udarbejdede budgetforslag for 2017-2020, som indeholdt idéforslag til indfrielse af det samlede reduktionskrav på 2,163 mio. kr.
til udvalgets budget 2017.
Taksterne på de lovbestemte områder følger lovgivningens fastsatte beløb, mens de ikke lovbestemte takster er reguleret med 2 % svarende til KL’s pris- og lønfremskrivning.
På den baggrund har Kultur- og Fritidsudvalget vedtaget Budgetforslag 2017 – der indeholder følgende reduktioner:
Nr.
KFU
KFU
KFU
KFU
KFU
KFU
KFU
KFU
KFU
KFU
I alt

Beskrivelse
Budgettilpasning på stadion og idrætsanlæg
Rammereduktion på Folkeoplysningsområdet
Demografiregulering
Rammereduktion på 1,5% på udvalget kommunale områder
Tidsbestilling på pas og kørekort
Selvbetjent fotoautomat til ansøgning om pas og kørekort
Optimering af kommunens kørselsordninger
Rammebesparelse centerdrift Bibliotek og Borgerservice
Rammereduktion minus Center for Bibliotek og Borgerservice
Filmmaskinen 2017 – 2019

Drift 2017
303
1.100
174
222
50
100
530
300
100
-700
2.179

Drift 2018
303
1.100
365
222
50
100
530
300
100
-700
2.370

I 2017 er lov- og cirkulærer indenfor Kultur- og Fritidsudvalget på i alt -1.769.967 kr. Midlerne er reguleret
under Bibliotek- og Borgerserviceområdet.

Center for Kultur- og Fritid
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Center for Bibliotek og Borgerservice
Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
Netto (i 1.000 kr.)
Borgerservice centerdrift
Boligstøtte/boligsikring
Øvrige lovbundne udgifter
Udbetaling Danmark
Kontrolenheden
Kørselskontoret
Frederikshavn Kommunes Biblioteker
Stadsarkiv
I alt Bibliotek og Borgerservice

2017

2018

2019

2020

20.759
51.503
2.101
10.009
-2.758
40.300
24.226
1.554

20.685
51.932
2.101
10.700
-2.758
39.950
24.343
1.548

20.811
52.120
2.101
10.700
-2.758
39.618
24.343
1.548

20.811
52.120
2.101
10.700
-2.758
39.353
24.343
1.548

147.895

148.502

148.483

148.218

Borgerservice er indgangen til det offentlige for en lang række af borgerhenvendelser. Borgerne kan henvende sig for personlig betjening i et af de tre borgerservicecentre, uanset hvor i kommunen de bor. Udover
personlig betjening varetager Borgerservice den kommunale telefonomstilling samt receptionen og borgertorvet på rådhuset i Frederikshavn. Endvidere administreres kontrolenheden i Borgerservice.
Borgerservice varetager:





vejledning i brug af digitale løsninger og hjemmesiden samt udstedelse af NemID
vejlednings- og myndighedsopgaven vedrørende folkeregister, sygesikring, vielser, kontanthjælp revalidering, ledighedsydelse, sygedagpenge og førtidspension
vejledningsopgaven for andre myndigheder vedrørende boligstøtte, børnefamilieydelse, børnepasning, pension, barselsdagpenge, det tekniske område, udstedelse af pas og kørekort, skat og forskud
øvrige opgaver som tilflytterservice og indbetalinger

Uanset om borgeren henvender sig telefonisk, digitalt eller ved personligt fremmøde guides og vejledes vedkommende videre til rette center eller afdeling.
Lov- og cirkulærer
Center for Bibliotek og Borgerservice er i 2017 reguleret med -1.769.967 kr. således:


Lov nr. 1000, indførelse af integrationsydelse, ændring af regler om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. i alt 212.830 kr.



Lov nr. 300, indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp i alt 121.617 kr.



Lov nr. 296, om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige
andre love, i alt -2.104.414 kr.

Ressourceforbrug
Der er i budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling på 147,9 mio. kr. til Center for Bibliotek og Borgerservice.
Biblioteket har afdelinger i kommunens tre store byer, samt lokalbiblioteker. I 2017 bliver Østervrå bibliotek
ligeledes et åbent tilbud til kommunens borgere. Driftsbudgettet for 2017 udgør 24,2 mio. kr., fordelt på følgende områder:


EDB-søgning, her bruges der en del til katalogiseringsbidrag m.v. / diverse licenser / PC-afgift – endvidere udgifter til kommunikation, hardware, service m.v.

Center for Kultur- og Fritid
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Administrationsudgifter
Inventar og av-apparatur
Udlånsekspeditionen
Indkøb af materialer (bøger m.v.)
Kulturelle arrangementer
KAFBU (kulturelle aktiviteter for børn og unge)
Lydavis
Indtægter - betaling for betjening af bøger til Kragskovhede, Arresten, Søværnets sergentskole m.v.

Frederikshavn Stadsarkiv har til formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiv der
tjener dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for myndigheder og borgere,
eller som har historisk interesse. Stadsarkivets udsteder retningslinjer for varetagelse af arkivmæssige hensyn i Frederikshavn Kommune med udgangspunkt i arkivloven og dertilhørende bekendtgørelser. Samtidig
sikrer stadsarkivet myndigheder og borgere én indgang til kommunale arkivalier.
Borgerne kan komme på arkivet og søge oplysninger og dokumentation om lokaliteter, begivenheder, levevilkår, huse og politiske beslutninger. Der er sket en væsentlig stigning over årene i forespørgsler og besøgende på arkivet. Dette skyldes i høj grad arkivets synlighed på Borgertorvet.
Frederikshavn Kommunes Kørselskontor administrerer kørsel med borgere til:








Skole
Dagtilbud
Handicap
Læge
Aflastning
Genoptræning
Ældreaktiviteter

Nogle kørsler er variable, og andre er faste. Kørselskontoret håndterer kørsel for ca. 2.900 borgere, og årligt
håndteres omkring 17.300 kald til Kørselskontorets call-center.
Administration og koordinering af den kollektive trafik på de åbne ruter, og administration og myndighedsopgaver på taxa er pr. august 2016 overgået fra Center for Teknik og Miljø til Center for Bibliotek og Borgerservice.
Der er nedsat en styregruppe med repræsentation af relevante fagchefer, og herunder en samarbejdsgruppe
for hvert kørselsområde, således at der fortsat er fokus på tæt samarbejde om visitering af kørsel, budgetoverholdelse samt optimering af arbejdsgange.

Center for Kultur- og Fritid
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Kultur
Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
Netto (i 1.000 kr.)

2017

2018

2019

2020

Fælleskonto
Fr.havns Kommunale Musikskole
Manegen Sæby Kulturhus
Kappelborg – Skagen Kulturhus
Museer
Teatre
Maigaarden
Kommandantboligen
Maskinhallen
Arena Nord

5.631
6.416
553
2.061
10.666
838
69
8
92
2.836

3.253
6.416
553
2.061
10.666
838
69
8
92
2.836

899
6.416
553
2.061
10.666
838
69
8
92
2.836

-597
6.416
553
2.061
10.666
838
69
8
92
2.836

I alt Kultur

29.170

26.793

24.438

22.942

Kulturområdet i Frederikshavn Kommune:







Museer
Teatre
Musikskole
Stadsarkiv
Kulturelle opgaver/projekter
Kulturhuse

Museer
Der budgetteres i 2017 med driftstilskud til følgende museer:




Nordjyllands Kystmuseum
Frederikshavn Kunstmuseum
Skagens Museum

6,5 mio. kr.
0,7 mio. kr.
3,5 mio. kr.

Museumslandskabet er konstant under forandring, omgivelser ændres med nye krav, forventninger og tendenser. Museumspolitikken tager afsæt i de forandringer og udfordringer, der naturligt vil opstå på den baggrund.
Teatre
Frederikshavn Kommune gennemfører flere forskellige aktiviteter indenfor børneteater samt yder tilskud til
Vendsyssel Teater, til Frederikshavn Teaterforening og øvrige teaterforeninger via Folkeoplysningsudvalget.
Arena Nord/Det Musiske Hus
Arena Nord, Det Musiske Hus og Maskinhallen, indgår i den selvejende institution Arena Nord.
Arena Nord og Det Musiske Hus afvikler en lang række koncerter, konferencearrangementer samt foreningsaktiviteter og henter publikum fra både lokalområdet og ud i hele den nordjyske region.

Kulturalliancen Hjørring - Frederikshavn
Kulturalliancen er et musik- og teatersamarbejde mellem Hjørring- og Frederikshavn Kommune. Kulturalliancen skal søge at fastholde og udvikle musik - og teateraktiviteter i de to kommuner og understøtte mulighe-

Center for Kultur- og Fritid
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den for at udvikle det løbende samarbejde med Kulturministeriet og Statens Kunstråd, så området også
fremover har satsstøttede professionelle kulturaktiviteter.
Samarbejdet betyder desuden konkret, at der kan søges penge til gennemførelse af et projekt eller en idé,
som er med til at udvikle musiklivet i de to kommuner.
Musikskole
Frederikshavn Musikskole tilbyder forskellig undervisning i musik. Undervisningen finder sted centralt i egne
lokaler i Det Musiske Hus, Frederikshavn, Manegen Sæby Kulturhus, og Kappelborg Skagen Kulturhus samt
decentralt på enkelte af kommunens skoler. Udover den daglige undervisning involveres eleverne i lokale
aktiviteter og projekter, der er tværgående for hele kommunen samt regionale projekter i regi af samarbejdet
Kulturskoler i Nordjylland.
Musikskolen medfinansieres dels af brugerne og dels af statslig refusion til lærer- og lederløn i henhold til
Musikloven. Der budgetteres med et nettobudget på 6,4 mio. kr. til det samlede aktivitetsområde. Deltagerbetaling budgetteres til 2,3 mio. kr. og der budgetteres med 1,4 mio. kr. i statsstøtte.
Manegen - Sæby Kulturhus
Manegen rummer både foreningsaktiviteter og har et tæt og forpligtende samarbejde med tilknyttede institutioner. Huset er en del af det samlede kompleks på Kulturtorvet i Sæby der udover kulturhusdel rummer
musikskole, bibliotek og svømmehal.
Den selvejende institution Sæby Svømmebad håndterer driften i det samlede bygningskompleks og biblioteket afvikler de kulturaktiviteter, der er i Manegen, ud over den løbende foreningsaktivitet.
Kappelborg - Skagen Kulturhus
Kappelborg Skagen Kulturhus rummer følgende elementer:






Bibliotek/Videncenter
Musikskole/Undervisning
Multisal for teater, musik og biograf
Foreningslokaliteter
Fællesfaciliteter for huset generelt

Kulturelle aktiviteter
Der budgetteres med ydelser af tilskud, alternativt garantibeløb til ikke kommunale kulturelle aktiviteter, og
der afsættes beløb til bl.a.









Børnekulturfestival
Filmfestival
Den regionale kulturaftale
Borgerhuse i Frederikshavn Kommune
Skt. Hans aften i Skagen
Skagen Festival
Verdensballetten
Kulturalliance Hjørring Kommune/Frederikshavn Kommune

Center for Kultur- og Fritid

Specielle bemærkninger 2017

Fritid
Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
Netto (i 1.000 kr.)

2017

2018

2019

2020

Stadion og idrætsanlæg
Bannerslundhallen
Syvstenhallen
Iscenter Nord
Frederikshavn Svømmehal

15.004
568
228
1.523
1.676

15.004
568
228
1.523
1.676

15.004
568
228
1.523
1.676

15.004
568
228
1.523
1.676

I alt Fritid

18.999

18.999

18.999

18.999

Fritidsområdet dækker:







Stadions
Idrætsforeninger
Iscenter Nord
Svømmehallen
Bannerslundhallen
Syvstenhallen

Iscenter Nord
Icenter Nord er blandt andet hjemsted for den professionelle ishockeyklub White Hawks, men alle borgere
har også mulighed for at benytte iscentret til både offentlig skøjtning, samt fødselsdags- og firmaarrangementer.
Efter renoveringen er der nu plads til ca. 4.000 tilskuere, hvoraf de 800 er siddepladser. Besøgstallet er steget en del efter den nye arene er blevet opført, og der er startet 2 nye klubber op, hvilket gør at belægningstimerne er blevet øget en del, men det medfører også større driftsomkostninger.
Frederikshavn Svømmehal
Gæster i Frederikshavn svømmehal kan nyde mange faciliteter, alt fra leg og plask, til motion og fitness.
Som noget nyt vil der i 2017 blive indført en ny billettype, det en tilskuerbillet, og er for voksne der tager med
deres børn i svømmehallen, men som ikke skal bade eller bruge faciliteterne i øvrigt.
Der er i svømmehallen mulighed for, at besøge de flotte wellness faciliteter samt deltage i saunagus flere
gange om dagen.
Selvejende institutioner
Der budgetteres i 2017 med driftstilskud til følgende selvejende institutioner:














Skagen Kultur- og Fritidscenter
Aalbæk Idrætscenter
Frederikshavn Idrætscenter
Skagen Sportscenter
Skagen Stadion
Aalbæk Idrætsforening
Østervrå Idræts- & Kulturcenter
Sæby Fritidscenter
Arena Nord
Sæby Svømmebad
Dybvad Hallen
Skagen Ridehus
Frederikshavn Lystfiskerforening

Center for Kultur- og Fritid



Stadion og klubhuse
Ålbæk Kulturhus

Beløbenes størrelse fremgår på kommunens samlede tilskudsoversigt.
Kommunale haller
I Frederikshavn Kommune er der følgende haller:





Frederikshavn Svømmehal
Iscenter Nord
Syvsten Hallen
Bannerslundhallen
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Folkeoplysning

Netto (i 1.000 kr.)

Budgetforslag

Budgetoverslag

2017

2018

Budgetoverslag Budgetoverslag
2019

2020

Folkeoplysningsudvalg
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

154
24.942

154
24.891

154
24.863

154
24.844

I alt Folkeoplysning

25.069

25.045

25.017

24.998

Til Folkeoplysningen udgør budgetrammen i 2017 i alt 25,2 mio. kr.
Budgetrammen for Folkeoplysning og fritidsaktiviteter er opdelt således:


Undervisning (inkl. mellemkommunale refusioner)

2,5 mio. kr.



Aktiviteter for børn & unge under Frederikshavnerordningen

11,0 mio. kr.



Udgifter til lokaletilskud

11,2 mio. kr.



Bevillingsbeløb vedr. udviklingspuljen

0,1 mio. kr.



Rengøring

0,1 mio. kr.



Betaling for ikke kommunale lokaler

0,1 mio. kr.

Budget for 2017 på folkeoplysningsområdet er udarbejdet efter bestemmelserne i den gældende Folkeoplysningslov og Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune, tidligere benævnt Frederikshavner
Ordningen.

Center for Kultur- og Fritid
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Anlæg
På Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme er der afsat 3 mio. kr. til følgende projekter:










Anlægstilskud til fritidsaktiviteter
Frederikshavn Idrætscenter I/S
Skagen Fortidsminder
Skagen Kultur- og Fritidscenter
Skagen Ridehus
Skagen Stadion SIK
Fonden Skagen Tennis- og Badmintonklub
Østervråhallen
Aalbæk Idrætscenter

Relateret document 2/2
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Takstoversigt
Taksoversigten viser taksterne i budget 2016 og de nye takster i budget 2017
Den viser den af Byrådet fastsatte pris inkl. moms mv.,
svarende til den takst, forbrugeren skal betale for ydelsen
Alle beløb er i kr., medmindre andet er angivet.
Budget
2016
Kultur- og Fritidsudvalget
Borgerservice
Vielser - udenlandsk statsborgerskab
Vielser - udenfor rådhusene samt afhængig af tidspunkt
Legitimationsbevis - ID kort
Sundhedskort
Tinglysningsattest af skifteretsattest
Ejendomsoplysninger
Adresseoplysninger folkeregister
Bopælsattester
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 1 måneds manglende anmel.
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 4 måneders manglende anm.
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - anm. forker adr.
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært
gentagne gange

Budget
2017

500,00
500,00
600,00/800,00 600,00/800,00
150,00
150,00
190,00
190,00
1.660,00
1.660,00
400,00
400,00
75,00
75,00
75,00
600,00
600,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.500,00
1.500,00
3.000,00
3.000,00

Kørekort
Udstedelse duplikatkørekort
Udstedelse midlertidigt erstatningskørekort
Fornyelse kørekort erhverv, tidsbegrænset
Fornyelse kørekort erhverv
Fornyelse kørekort med kørelærergodtgørelse
Fornyelse kørekort for ans. som er +70 år
Fornyelse kørekort for ans. som er +75 år
Udstedelse internationalt kørekort
Kontrollerende køreprøve
Køreprøve (teori og praktisk prøve)
Kørelæreprøve, første kategori
Kørelæreprøve, efterfølgende kategorier
Ombytning af udl. kørekort til dansk kørekort
Tillægsprøve, praktisk prøve til BE og MC
Teoriprøve knallert - personer over 18 år
Knallert - teori og prakt. prøve - under 18 år
Stor knallert - køreprøve
Udstedelse af kørekort til lille knallert
Duplikatkørekort samt erstatn.kørekort m.v.

280,00
170,00
120,00
280,00
280,00
120,00
50,00
25,00
890,00
600,00
340,00
320,00
280,00
280,00
120,00
450,00
245,00
120,00
120,00

280,00
170,00
120,00
280,00
280,00
130,00
50,00
25,00
890,00
600,00
340,00
320,00
280,00
280,00
130,00
460,00
260,00
130,00
130,00

Pas
Pas for personer mellem 18 og 65 år
Prov. A-pas for personer mellem 18 og 65 år
B-pas for personer mellem 0 og 11 år
B-pas for personer mellem 12 og 18 år
Prov. B-pas for pesoner mellem 0 og 18 år
C-pas for personer over 65 år
Prov. C-pas for pesoner over 65 år
Fingeraftryk

626,00
600,00
115,00
141,00
115,00
376,00
350,00
26,00

626,00
600,00
115,00
141,00
115,00
376,00
350,00
26,00

Omsorgskørsel (månedlig abonnement)
Døgntakster ved salg til andre kommuner:
En ugentlig kørsel tur/retur
To ugentlige kørsler tur/retur
Tre ugentlige kørsler tur/retur
Fire ugentlige kørsler tur/retur
Fem ugentlige kørsler tur/retur

104,00
207,00
311,00
416,00
518,00

106,00
211,00
317,00
424,00
528,00

Taxikørsel:
Ansøgninger

465,00

1)

Ansøgning om fornyelse af førerkort
Tilladelser
Førerkort
Påtegning af toldanmeldelser
Udlevering af trafikbog - fremstillingspris + 25 kr.
Tilladelsesnummerplade - takst og borbrugerpris skal tillægges fabrikationsprisen

232,00
1.532,00
114,00
160,00
95,00
176,00

1)
1)
1)
1)
1)
1)

10,00
20,00
55,00
110,00
100,00
220,00

10,00
20,00
55,00
110,00
100,00
220,00

1) Gebyrer for 2017 er ikke udregnet endnu, da det afventer prisregulering
pr. 1. januar 2017
Folkebiblioteket:
Ved overskridelse 1 - 13 dage, børn
Ved overskridelse 1 - 13 dage, voksne
Ved overskridelse 14 - 28 dage, børn
Ved overskridelse 14 - 28 dage, voksne
Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr - børn
Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr voksne

Erstatning:
Materialets pris som rettesnor+klargøring+ekspedition(dv. mat.pris + 25%) efter opgørelse
Andet:
Fotokopier og print fra selvbetjeningspc:
A4 sort/hvid
A4 farve
A3 sort/hvid
A3 farve
Erstatningslånerkort

efter opgørelse

2,00
4,00
3,00
6,00
15,00

2,00
4,00
3,00
6,00
15,00

Musikskolen:
Forskole:
0-3 år Babybongo
4-5 år 1. klasse - musikalsk legestue og musikalsk værksted
2. klasse - karrusel (inkl. instrumentleje)
1. - 3. klasse - minimusik

1.050,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00

1.071,00
1.530,00
1.530,00
1.530,00

Instrumentalundervisning:
Holdundervisning
Soloundervisning
Voksne (elever over 25 år)
Instrumentleje
Voksne (elever over 25 år) - holundervisning

2.090,00
3.130,00
4.050,00
926,00
3.130,00

2.132,00
3.193,00
4.131,00
945,00
3.193,00

Sammenspil / orkester
Instrumentalelever
Andre (ikke musikskoleelever)

Gratis
926,00

Gratis
945,00

Kor
Børne- og Ungdomskor
Kor - voksne takst 1
Kor - voksne takst 2
Kor - voksne takst 3

233,00
416,00
502,00
753,00

238,00
424,00
512,00
768,00

Talentklassen

5.730,00

5.845,00

Stadion/kunststofbanen v/Fodboldvej:
Leje af kunststofbane inkl. 2 omklædningsrum
pr. 1,75 time
Leje af banelys pr. 1,75 time

1.000,00
200,00

1.020,00
204,00

Frederikshavn Svømmehal:
Voksen - enkeltbillet
10-turs kort - voksen
25-turs kort - voksen

54,00
470,00
1.050,00

55,00
479,00
1.071,00

Årskort - voksen

3.100,00

3.162,00

Tilskuerbillet

30,00

Barn - enkeltbillet
10-turs kort - barn
25-turs kort - barn
Morgenbader - enkeltbillet
10-turs morgenbader
25-turs mogenbader
Årskort - morgenbader
Enkelt Medy-Jet massage

30,00
260,00
550,00
30,00
260,00
550,00
1.900,00
40,00

31,00
265,00
561,00
31,00
265,00
561,00
1.938,00
41,00

Massagestol:
Massagestol enkelt

25,00

26,00

Wellnessmassage:
Massage ½ time
Massage 1 time

220,00
380,00

224,00
388,00

Aktivitetsbillet enkelt

10,00

10,00

30,00
30,00
30,00
15,00
30,00
15,00

31,00
31,00
31,00
15,00
31,00
15,00

105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00

107,00
107,00
107,00
107,00
107,00
107,00
107,00

Multisal:
Entregivende arrangement - pr. døgn
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn

7.000,00
3.000,00

7.140,00
3.060,00

Biografsalen:
Entregivende arrangementer - pr. døgn
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn

2.200,00
1.500,00

2.244,00
1.530,00

Foyer:
Entregivende arrangement - pr. døgn
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn

2.200,00
1.000,00

2.244,00
1.020,00

Udstillingssal
Entregivende arrangementer - pr. døgn
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn

2.200,00
1.000,00

2.220,00
1.020,00

Udendørs arrangementer med adgang til foyer:
Entregivende arrangement pr. døgn
undtaget sal og udendørsaktiviteter pr.time
Alternativt - pr. påbegyndt time udover døgnet
Almindeligt arrangement pr. døgn

4.000,00
350,00
500,00
4.000,00

4.080,00
357,00
510,00
4.080,00

Møde/aktivitetslokale:
Entregivende arrangement pr. døgn
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn

1.000,00
900,00

1.020,00
918,00

Dobbelt møde-/aktivitetslokale:
Entregivende arrangement pr. døgn
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn

2.000,00
500,00

2.040,00
510,00

300,00
300,00

306,00
306,00

Kappelborg - Skagen Kulturhus
Priser pr. time for folkeoplysende foreninger:
Salen
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)
Biografen
Aktivitetslokale
Aktivitetslokale dobbelte
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)
Leje pr. påbegyndt time ved entregivende arr. i folkeoplysende regi:
Salen
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)
Biografen
Foyer
Udstillingssal
Aktivitetslokale
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)

Mandskab:
Hjælp til standard opstilling og klargøring - pr. time
Aflønning af 1 mand ved alle arrangementer pr. time

(i arragementperioden)
Teknik, lyd, lys, scene mv. skal aftales med Kappelborg
Catering/barsalg skal aftales med Kappelborg

efter aftale
efter aftale

efter aftale
efter aftale

Elforbrug afregnes separat
Der kan ved særlige arrangementer pålægges en arrangementsafgift
til dækning af driftsomkostninger
Der skal ved booking altid udfyldes en arrangementsaftale.
Der betales depositum på 10% af lejen. Dette refunderes ikke ved aflysning,
men fratrækkes den endelige betaling.
Afmelding skal ske med 1 måneds varsel.
Manegen - Sæby Kulturhus
Kommercielle arrangementer (minium 2 timer)
1/3 dels sal
2/3 dels sal
1/1 sal

120,00
220,00
320,00

120,00
220,00
320,00

Iscenter Nord:
Voksen - enkelt billet
Barn - enkelt billet
10-turs kort - voksen
10-turs kort - barn

50,00
30,00
450,00
250,00

51,00
31,00
459,00
255,00

Skøjteleje, pr. dag
Skøjteslibning

35,00
30,00

36,00
31,00

Egne foreninger
Træning uden is pr. time
Foreningsaktiviteter - hal 1 og 2 pr. time
Lillemødelokale pr. time
Store mødelokaler pr. time

60,00
60,00
10,00
20,00

61,00
61,00
10,00
20,00

200,00
200,00
125,00

204,00
204,00
128,00

150,00
350,00
4.500,00
500,00
700,00
1.300,00

153,00
357,00
4.590,00
510,00
714,00
1.326,00

Gæstende foreninger:
Hal 1 og 2 baneleje pr. time.
Mødelokale pr. time
Indkvartering i Duehus samt mødelokale/køkk. i hal 2 pr døgn pr. person
Kommercielle aktiviteter
Sommertræning uden is pr. time
Træning på is - andre klubber pr. time
Afvikling af kampe – inkl. entregivende, samt sponsorkøbte kampe
El afgift pr. kamp
Rengøring loungen efter kamp/arrangement
Baneleje - firmaarrangementer pr time
Foreninger SKAL meddele aktiviteter og timetal til hallen
senest 1 uge før arrangement

2015

2016

Kultur- og Fritidsudvalget, fortsat
Musikskolen:
Forskole:
0 - 4 årige
4 - 9 årige
Instrumental forskole

1.023,00 1.023,00
1.477,00 1.477,00
1.477,00 1.477,00

Instrumentalundervisning:
Holdundervisning
Soloundervisning
Voksne (elever over 25 år)
Instrumentleje
Voksne (elever over 25 år) - holundervisning

2.046,00
3.069,00
3.977,00
908,00
3.069,00

2.046,00
3.069,00
3.977,00
908,00
3.069,00

Sammenspil / orkester
Instrumentalelever
Andre (ikke musikskoleelever)

Gratis
908,00

Gratis
908,00

Kor
Børne- og Ungdomskor
Kor - voksne takst 1
Kor - voksne takst 2
Kor - voksne takst 3

228,00
408,00
492,00
738,00

228,00
408,00
492,00
738,00

Teaterlinje (1. rate)
Talentklassen

558,00 558,00
5.618,00 5.618,00
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Virksomhedsplaner:
Formål:
Kultur og Fritidsudvalget har besluttet at få udarbejdet virksomhedsplaner til brug
for udvikling i institutionerne i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.
Virksomhedsplanerne er tiltænkt som et dynamisk arbejdsredskab, der skal kunne
tilpasses og ændres i takt med institutionernes forsatte udvikling, og når de erklærede mål opfyldes.
Virksomhedsplanerne skal blandet andet bruges til





at koordinere indsatserne, så der arbejdes i samme retning,
at kunne måle og synliggøre effekten af indsatserne, så man kan se om udviklingsmålene er nået,
at sikre den gode dialog mellem politikere og institutionerne
at skabe en god serviceinformation til politikere, brugere og medarbejdere om den enkelte virksomhed.

Institution

Status på virksomhedens mål 2015

Aalbæk Kulturhus
(Selvejende institution)
Driftes af Aalbæk
Borgerforening)

Aalbæk har oplevet en stigning i indtægter i
2015 – pga. et par uforudsete begivenheder.
De ønsker at opretholde aktivitetsniveauet fra
2015. Det må ikke falde

De politiske mål (demografiudvikling og evt. fald i
driftstilskud)
Det er en høj prioritet at være et kulturhus for alle
byens borgere.

Fremtidsplaner og udviklingsmål 2016 +
opmærksomhedspunkter
At fastholde oplægget med
Landsbyplanen/Landsbyprofilen

Deres bekymring for fremtiden ligger primært i om
tilskuddet fra Frederikshavn Kommune vil falde, samt
om de vil miste indtægter fra udleje.

Det er også et mål at gøre mere for at skaffe flere
udlejninger og indtægtsgivende arrangementer.
Der arbejdes på at skabe flere familiearrangementer
Mere fokus på kulturhusets stand

Arena Nord
(Erhvervsdrivende fond)

Vi har ikke modtaget en virksomhedsplan for
Arena Nord, men en strategiplan, der er
skrevet i 2014. Heri er beskrevet hvilke tiltag,
man gerne vil arbejde frem imod, men der er
ikke leveret et tilbageblik på 2015.

For det musiske hus gælder det at der i 2016
er indgået en ny spillestedsaftale, der gælder
fra 2017

Skagens Kunstmuseer
(Selvejende institution)

To projekter har fyldt meget i 2015:
a. Museets ombygning
b. Museet overtog administration af de to
kunstnerhjem; Drachmanns hus og
Anchers hus

Der er fokus på et øget samarbejde med erhvervslivet i
Frederikshavn.
Mere salg af konferencer, møder og events for
erhvervslivet

Dette er ikke beskrevet.

Forslag til tilbagemelding fra KFU
Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer Aalbæk kulturhus til
at:
- indgå i en tæt dialog med Aalbæk Idrætscenter og
Aalbæk Skole om at styrke samarbejdet med
henblik på at skabe et kultur- og fritidsbaseret
kraftcenter i Aalbæk.
- Opstille konkrete mål for kulturhusets drift og
udvikling, herunder mål for at skabe flere
aktiviteter og opnå flere brugere

Kultur- og fritidsudvalget opfordrer til at Arena Nord
udfører en mere specifik virksomhedsplan for 2017,
som kun omhandler det indeværende + forgange år.
Arena Nord er et af de største kultur-samlingspunkter i
kommunen og de yder en enorm indsats. Dette er
politikerne glade for og stolte over.
Man kunne dog godt ønske sig et større indblik i hvad
der sker i Arena Nord.

Kultur- og Fritidsudvalget glæder sig til et mere
forpligtende samarbejde imellem kommunen og
spillestedet Det Musiske Hus. Arbejdet frem imod den
ny spillestedsaftale har været meget frugtbart og det
har givet et godt indblik i spillestedets vilkår og
udfordringer.

For det musiske hus gælder det, at man ønsker et større
kommunalt samarbejde.

Skagens Kunstmuseer har fokus på økonomistyring og
løbende optimering/effektivisering, samtidig med at
museet fortsat skal udvikles kunstfagligt, service- og
formidlingsmæssig til glæde for besøgende og
lokalsamfundet.

I 2015 blev der skruet op for indsatsen over for
museets erhvervsklub, og ønsket er yderligere at
styrke indsatsen i 2016, hvorfor hvervning af nye
medlemmer til 2016 allerede blev påbegyndt i
slutningen af 2015

Skagens Kunstmuseer er en af Frederikshavns
kommunes allervigtigste kulturinstitutioner og det har
været spændende at følge med i ombygningen og
sammenlægningen.
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Skagens museums besøgstal i 2015 fordelt på
de tre adresser: 132.301 gæster
Skagens Kunstmusser har i 2015 i øvrigt haft
fokus på:
- Skolesamarbejde
- Mundtlig formidling
- Strategiske samarbejder
- Nye aktiviteter (bla. nye rundvisninger
og børneaktiviteter)
- Strategi for formidling via sociale
medier
- Optimering af salg

Nordjyllands
Kystmuseum
(Selvejende institution)

Kulturhuset Manegen
(Kommunal institution
der driftes af Sæby
Svømmebad)

Besøgstal i 2015 i alt på Kystmuseet: 51.599
Nordjyllands Kystmuseum samarbejder tæt
med museets venneforeninger med henblik på
at sikre lokal forankring og synlighed.
Nordjyllands Kystmuseum samarbejder med
alle relevante institutioner, organisationer og
virksomheder med henblik på at opfylde
museets målsætninger, udvikle og
gennemføre nye projekter samt skabe værdier
for lokalområdet.

Det er Kulturhusets formål i det omfang, det
overhovedet er muligt, at stille sine lokaler til
rådighed for foreninger, interessegrupper og
paraplyorganisationer.
Et bredt kommunalt tilbud, der er tro mod
lokalsamfundet, med berøring af alle livets
aspekter.

Museet er 75% egenfinansieret. 25% er stats- og
kommunalstøtte.

Udvikling af ny formidlingsstrategi
Nye former for rundvisninger

Museet er taknemmelige for den ekstra støtte, som de
fik af Frederikshavn Kommune i forbindelse med
sammenlægningen.

Optimering af en fælles medie strategi, som også
omhandler sociale medier

Kultur og Fritidsudvalget opfordrer Skagens
Kunstmuseer til at:
- Fortsætte arbejdet for en velfungerende
integration af museet og de to kunstnerhjem.
- Sikre, at museet fortsat vil være en aktiv
medspiller i Frederikshavns kommunes
kulturliv.

Museet udtrykker bekymring for risikoen for et fald i
støtte fra stat og kommune.

Nordjyllands kystmuseum har en strategi, der rækker
frem mod 2020. Det et meget ambitiøst projekt, der
omhandler flere tiltag:
-

ombygning af fysiske rammer
udvikling af indhold, formidling og
samarbejdspartnere
opbygning af vidensbank
optimering af museets ressourcer
skabelse af et helt nyt ”brand”.

Frie midler / ressourcer til kulturaktiviteter er en
nødvendighed, hvis man ønsker, at kulturhusene skal
spille en mere udadvendt og samlende rolle.
Ønskes der stadig en stærk kulturel profil i
Frederikshavn kommune og Sæby kan der ikke
reduceres yderligt i de midler der er lagt til driften af
kulturhuset.

Strategien for 2020 indeholder en række
udviklingspunkter. Punkter, der skal realiseres i 2016:
- Museet skal realisere en masterplan for
formidlingen af den nye attraktion. På
baggrund af denne masterplan identificeres
mulige sponsorer/fonde for opbygning af ny
attraktion.
- Museet vil udforme en frivilligpolitik inden
udgangen af 2016.
- Museets bygningsmasse gennemgås med
henblik på energioptimering. Vurdering og
løsningsforslag foreligger senest 2016
- Museets deltagelse i lokal og regional
markedsføring koordineres med den lokale
turistorganisation.

Kultur- og Fritidsudvalget vil meget gerne følge med i
Nordjyllands Kystmuseums arbejde frem imod 2020.
Projektet er meget ambitiøst og kan potentielt være
med til at brande Frederikshavn som en Kyst- og
havneby i udvikling.
Fra Frederikshavn kommune er vi åbne for at vi skal
bidrage til arbejdet i form af sparring og vejledning.

Mere fokus på børn og unge

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer Manegen til at:
- Fortsætte arbejdet med at være et bredt
favnende kulturhus
- Fortsætte med det øgede fokus på børn og
unge
- styrke samarbejdet med de øvrige foreninger
og institutioner omkring Rådhusøen med
henblik på at udvikle aktiviteterne i Kulturhuset.

Det er Kulturhusets tanke at Kulturøen bør tage
initiativer, være dynamo for ildsjælene og have en
rolle som det samlende sted for kultur og fritid i
kommunen (Sæby)
Øget markedsføring
Energirenovering vil være et forsat fokusområde

Musikskolen i
Frederikshavn Kommune
(Kommunal institution)

Nye spændende samarbejder
a. nye muligheder for samarbejde med
Larvik og Bremerhaven.
b. Samarbejde med andre musikskoler – bla.
På strygerområdet og med jazzcamp for
piger
c. Samarbejde med DR bigband
Større synlighed i presse og på sociale medier
Det har været et ønske at styrke relationen til

Musikskolen vil arbejde mere sammen med folkeskolen
og med dagtilbudsområdet under overskriften ”Musik
til alle”. I forbindelse med dette arbejdes der også på at
dokumentere effekten af børns møde og arbejde med
musikken.

En proces om at skabe en fælles pædagogisk platform
og forståelse ønskes iværksat i foråret 2017
Følgende nye undervisningstilbud iværksættes i sæson
2016/17
• Sangskrivning
• Kammermusik
• Lørdagsskole - fordybelse og socialt samvær
eleverne imellem
• Sammenspil for tidligere talentelever

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer Musikskolen til at:
-

Fortsætte sit arbejde med Musik til alle!
Fortsætte samarbejdet med andre musik- og
kulturskoler
Arbejder videre med planerne for nye
undervisningstilbud
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forældrene, bla. Med nye rammer, men det
har vist sig svært pga. bygningsmæssige
årsager, hvorfor projektet er udskudt
Kappelborg
(Kommunal institution)

Kappelborg har 160.000 besøgende årligt.
Huset rummer 20 foreninger
Kappelborg samarbejder med en række
foreninger, virksomheder og enkeltpersoner.

• Integrations-kor på Strandby Skole - ét kor for børn
og ét for voksne
• Sommerskole
De har fået beskåret deres driftstilskud i 2015 og er på
trods af øgede indtægter fra sponsorer mm. endt i
underskud i forhold til budgetrammen for 2015.
Det aktivitetsniveau, det er lykkedes at gennemføre i
2015, er efter ledelsens vurdering, det, den
eksisterende økonomiske ramme kan bære

Det er et ønske at styrke aktiviteter, der er målrettet
aldersgruppen 14 til 24 år. På den måde er det samlet
set et ønske at gøre en særlig indsats for at øge
antallet af børn og unge, der bruger hele huset.
Det er ligeledes et ønske, at styrke samarbejdet med
det lokale erhvervsliv.
Ledelsen har et særligt fokus på at professionalisere
medarbejderstaben.

Center for Bibliotek og
Borgerservice
(Kommunal institution)

i 2015 har cirka 500.000 besøgt CBB’s
afdelinger i Ålbæk, Østervrå, Sæby, Skagen og
Frederikshavn.

(KAFBU er beskrevet for
sig)

Centret har i 2015 arbejdet på følgende
fokusområder.
Strategiske fokusområder:
- Styrkelse af den fælles kultur
- Værtsskab og formidlerrollen
- Det fysiske rum
- Børneområdet og samarbejde med
skoler
- Oplandsbetjening
- Arrangementer
- Frivillige
- Digitaliseringens mange ansigter
- Kompetencer
- Image og kendskab
Tværgående indsatsområder:
- Det fysiske rum
- Børne- og skoleområdet
- Oplandsbetjening
- Frivillige
- Digitalisering

KAFBU
CBB overtog pr. 1. januar 2015 ansvaret for
børnekulturen i Frederikshavn Kommune.
Arbejdet med netværket tog fart med
ansættelsen af børnekulturkonsulent pr. 1.
juni 2015. En af børnekulturkonsulentens
opgaver er at administrere og opprioritere
netværket og dets rolle.
Netværket kan ved årets udgang mærke en

Bibliotekerne er i overensstemmelse med Lov om
Biblioteksvirksomhed forpligtet til at varetage
informations- og vidensmæssige opgaver, hvad end det
drejer sig om fremskaffelse af litteratur, brugen af
NemID og andre digitale løsninger.
Centret varetager ydermere en række
myndighedsopgaver.

Antallet af fysiske udlån falder, men antallet af aktive
lånere stiger. Flere lånere vælger at gøre brug af
bibliotekets e-ressourcer
CBB står hvert år i spidsen for en lang række
arrangementer og aktiviteter.
Der er i 2015 blevet afholdt godt 200 arrangementer, og
med i alt 7.283 deltagere er der fortsat stor opbakning
fra kommunens borgere.

I 2016 arbejdes der fortsat på følgende
udviklingspunkter:
-

Fysiske rammer skal opdateres
Værtsskab & formidlerrollen: Fokus på
synlighed overfor borgerne
Børneområdet og samarbejdet med skoler
Udvikling af Frivillighedsportal under navnet
kulturvenner.dk
Oplandsbetjening
Digitalisering

Kappelborg er et af Frederikshavns Kommunes største
samlingssteder for kulturelle aktiviteter i Skagen.
Kultur- og fritidsudvalget opfordrer Kappelborg til at:
- Fortsætte de gode samarbejder med
foreninger, virksomheder og enkeltpersoner i
Skagen.
- Fortsætte arbejdet frem imod et styrket
samarbejde med erhvervslivet
- Fortsætte med det høje aktivitetsniveau.
- Fortsætte arbejdet frem imod flere aktiviteter
målrettet de 14-24-årige.
Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer CBB til at:
- fortsætte arbejdet med fokus på en styrkelse af
den fælles kultur i det forholdsvist store center
- Fortsætte arbejdet frem imod et frivilligkorps af
”kulturvenner”
- Fortsætte arbejdet for at sikre, at alle i
kommunen har adgang til Bibliotek og
Borgerservice.

Kørselskontoret:
Der skal i 2016 træffes beslutning om hvorvidt
administrationen af den kollektive trafik skal samles ét
sted, for at optimere arbejdsgange og sikre overblik
over opgaven.

KAFBU
Fra foråret 2016 arbejdes der på at skabe
arrangementer og tilbud for børn i og udenfor
institutioner i samarbejde med eksterne parter: Det
kan for eksempel være Frederikshavn Kunstmuseum,
Kystmuseet, Frederikshavn Svømmehal, kunstnere,
naturvejledere, studerende med flere.
Kulturkufferter er et af disse tilbud

KAFBU
Kultur- og fritidsudvalget glæder sig over, at KAFBU er
blevet styrket i og med ansættelsen af en
børnekulturkonsulent.
De glæder sig til fremover at følge KAFBUs arbejde –
bla. med Kulturkufferterne.
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tydelig effekt af, at der er ansat en konsulent,
som står i spidsen for KAFBU.
En synlig effekt er stigningen i antallet af
ansøgninger til børnekulturpuljen og dermed
en mere effektiv udnyttelse af puljens
ressourcer.

Frh.Kunstmuseum &
Exlibrissamling
(foreningsdrevet museum
i kommunale lokaler)

Museet havde i 2015 11.872 besøgende på
museet. På museets hjemmeside har de haft
27.000 besøgende.
Der er afholdt en række medlems- og åbne
arrangementer – bla. Foredrag, kunsttur og
koncerter.

Udbygning af websalg og forøgelse af
”butiksarealet” er det ikke blevet gennemført i
2015 på grund af manglende ressourcer.

Institution

Status på virksomhedens mål 2015

Østervrå Idræts- &
Kulturcenter
(selvejende institution)

a) Udlejning af haltimer svarer til det
budgetterede. Udlejning i svømmehallen
ligger højere end budgetteret
c) udvidelse af motionscenter færdiggjort med
tilfredsstillende resultat
d)Fase 2 i projektet ”vi bevæger Østervrå”
(bibliotek og ungdomsskole) finansieret efter
planen med samlet budget på 5,2 mio. kr.
Udvidelsen forventes påbegyndt sommeren
2016 og afsluttes forår 2017

Museet opfordrer Kultur og Fritidsudvalget til at
genoptage de kulturelle arrangementer m.v. med
venskabsbyerne. Det vil kunne øge den
turismemæssige aktivitet byerne imellem.
Museet ønsker at kunne medregne de digitale
besøgende i deres besøgstal p.a.
Der udtrykkes en bekymring for, at driftstilskuddet
nedsættes. Dette vil medføre nedsat åbningstid og evt.
en nedsættelse af de ansattes arbejdstimer.

De politiske fokusområder (demografiudvikling og
eventuelt faldende driftstilskud)
a) Centeret har kun i mindre grad oplevet faldende
aktiviteter som følge af faldende demografiudviklingen.
Bestyrelsen er opmærksom på udfordringen og
udviklingsprojektet ”Vi bevæger Østervrå” er bl.a. et
tiltag for at fastholde og forøge centerets aktiviteter.
b) Hvis centeret bliver ramt af et faldende driftstilskud i
de kommende år, forventer institutionen, at
reduktionen vil blive fordelt under hensyn til
institutionernes nuværende størrelser af tilskud. Hvis
der tages hensyn til dette vil bestyrelsen kunne
acceptere at bidrage til et eventuelt faldende
rammebeløb på halområdet.

e)Fase 3 i projektet ”vi bevæger Østervrå”
(sognehus og spejderlokale) er ikke realiseret.
Der arbejdes forsat med muligheden herfor.

Museet arbejder for at få:
-

Flere frivillige
Mere salg i butikken
Større synlighed – både fysisk med belysning
og maling, men også flere samarbejder

Kultur- og fritidsudvalget opfordrer Frederikshavns
Kunstmuseum og Exlibrissamling til at:
- Arbejde videre med at skabe større synlighed
for museet.
- Fortsætte samarbejdet med turisthus Nord
- Fortsætte samarbejdet med gymnasiet.

Udviklingsmål
- Samarbejde med venskabsbyer
- Erhvervsturisme og museet – samarbejde med
Turisthus Nord
- Bovinsamlingen
- ”ungdomsklub” – samarbejde med gymnasiet

Kultur og Fritidsudvalget vil desuden gerne se nærmere
på mulighederne for samarbejde med venskabsbyerne.

Fremtidsplaner og udviklingsmål 2016 +
opmærksomhedspunkter
a) Projektet ”Vi bevæger Østervrå” vil forsat have stor
fokus for institutionen i 2016.

Forslag til tilbagemelding fra KFU

b) I budget 2016 er der ikke indregnet væsentlige
ændringer og der forventes et samlet uændret
omsætningsniveau

- forsætte arbejde med realisering af ”Vi bevæger
Østervrå”

c) Centeret ønsker at investerer i forbedringer af
svømmehallen i de kommende år.

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer Østervrå Idræts- &
Kulturcenter til at:

- centeret i virksomhedsplanen for 2017 har særligt
fokus på at integrere flygtninge, indvandrere og
migranter i dets aktiviteter.

d) energirenovering vil være et forsat fokusområde
e) eventuelle investeringer, som følge af nye
vandbehandlingskrav skal undersøges og besluttes i
2016

d) Der er efter planen ikke udført større
vedligeholdelsesarbejder i 2015
Dybvadhallen
(selvejende institution)

a)Dybvadhallen har opnået en stigning i
aktivitetsniveauet – primært som følge af
øgede aktiviteter fra Dybvad Skole

a) Hallen har ikke oplevet faldende aktivitetsniveau,
som følge af faldende demografi. Bestyrelsen er dog
opmærksom på udviklingen i de mindre lokalsamfund.

b) Planlagt udskiftning af el-tavler samt
mindre renoveringsopgaver er udført i 2015

b) Dybvadhallen vil – med det aktuelle aktivitetsniveau
– kunne acceptere et mindre tilskud, hvis det skønnes
nødvendigt med et faldende rammebeløb på

a) Bestyrelsen har igangsat Projekt ”Dybvadhallen/
Dybvad Aktivitets og Kultur Center”, som skal samle
flere aktiviteter fra lokalområdet under samme tag.
Arbejdsgruppe laver oplæg til en modernisering og
udvidelse af eksisterende rammer (fitnessopvarmningslokaler + bogcafé og lokale til møde og
kulturelle formål)

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer Dybvadhallens
bestyrelse til:
- at arbejde aktivt for involverer flere lokale grupper og
foreninger i Projekt Dybvadhallen
- at gøre en særlig indsats i arbejdet med at integrere
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halområdet.

Bannerslundhallen
(kommunal institution)

a) Hallen har opnået en højere
udnyttelsesgrad i 2015, hvor hallen var
udlånt/udlejet i 2.745 timer.
b) Hallen har de seneste år oparbejdet et
mindre underskud, som det ikke er lykkedes at
få elemineret.

a) Bannerslundhallen oplever ikke et fald i antallet af
unge brugere i hallen. Tværtimod oplever hallen en lille
stigning i antal udlejede haltimer fra 2014 til 2015. Den
store indsats der bliver gjort af foreningerne i området
gør at rigtig mange børn og unge har sin gang i
Bannerslundhallen
b) De senere år har Bannerslundhallen haft et lille
økonomisk underskud. Det er halinspektørens
vurdering, at hallen ikke kan klare nedskæringer uden
at det vil gå ud over hallens tilstand. En evt. nedskæring
på personalet vil, efter halinspektørens vurdering, have
stor betydning for lokalområdet. Hallen er
det store samlingspunkt for byens børn og unge, og den
åbne hal og voksenkontakt har stor værdi for de lokale
brugere.

b) Dybvadhallen har budgetteret med at fastholde
antal udlejede timer i hallen.

flygtninge, indvandrere og migranter i centerets
aktiviteter og lade det indgå som særligt indsatsområde
i virksomhedsplanen for 2017

c) Bestyrelsen har iværksat undersøgelse af
energioptimering af hallen 2016

- at stille konkrete mål op for centerets drift og
udvikling

Opmærksomhedspunkter:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at Bannerslundhallen
bliver revurderet organisatorisk ved halinspektørens
arbejdsophør.

a) Ejendomscenteret har i 2013 udarbejdet en rapport
over hallens bygningsmæssige stand, som anses som
god. Hallen er 34 år gammel og er løbende blevet
vedligeholdt med blandt andet ny tagkonstruktion i
2006. I rapporten skønnes at der i de kommende år vil
være behov for vedligehold og udskiftning på ca.
700.000 kr.
b) Der har de senere år været flere lokale forsøg på at
samle foreningsaktiviteter i og omkring
Bannerslundhallen og gøre hallen til selvejende. Disse
forsøg er foreløbig ikke blevet realiseret, men der
arbejdes på et nyt oplæg.
c) Halinspektøren i Bannerslundhallen går på pension
2. halvår af 2016.

Sæby Svømmebad
(Erhvervsdrivene fond)

a) Svømmebadet har udført planlagt
renovering af lofter, og udskiftning til LED og
spare lys i wellness og fitness samt optimering
af anlæg
b) Svømmebadet er i 2015 overgået til de nye
2017 regler om drifts af svømmebade og er
dermed kvalificeret som et lavkloret
svømmebad.

a) Sæby Svømmebad har valgt at tage udfordringen
med faldende børnetal og voksende antal ældre i
kommunen op ved aktivt at indgå i samarbejde med
den kommunale genoptræning og gøre svømning til et
træningsalternativ for ældre.

a) bestyrelsen i Sæby Svømmebad ønsker at sætte
Sæby Svømmebad på dagsordene som teknologisk og
driftsmæssig svømmehal. Svømmebadet besidder en
stor knowhow omkring drift af svømmehaller, som der
kan gøres mere ud af at bruge.

b) Svømmebadet ser stadig store
rationaliseringsgevinster i drift og ledelse af kulturøen
i.f.t. den rengørings- og tekniskserviceaftale der ligger
mellem Svømmebadet, Biblioteket og Musikskolen.

b) bestyrelsen håber at 2016-2017 vil indbyde til
udvidet samarbejde omkring kulturøen – både i.f.t.
drift og aktiviteter i kulturhuset.

c)Svømmebadet har det forgangne år indgået i
tæt sparring med kommune omkring
indsatsen for borgere på kanten af
arbejdsmarkedet.

c) I 2016 planlægger bestyrelsen en omfattende
gennemgang af fjernvarme anlæg i.f.t.
driftsoptimering
d) svømmebadets bestyrelse ønsker at styrke
tilbudsviften til blandt andet seniorer, aftenskoler og
udsatte grupper sammen med sundhedshuset

Sæby Fritidscenter
(selvejende institution)

a) De fastsatte mål er generelt blevet nået.
b) Der er ansat ny centerleder og bestyrelse
og leder arbejder på at sætte nye mål for
centeret.

a) Centeret bestræber sig på at stille de nødvendige
faciliteter til rådighed for brugerne i Sæby og tilpasse
sig den nye struktur på skoleområdet.
b) Centerets økonomi er trængt, men det har været
muligt ved effektivisering, at skabe et mindre overskud
gennem en årrække.

a) bestyrelsen har igangsat projektet Sæby Spektrum,
som er præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget.
Bestyrelsen arbejder på projektoplæg og
finansieringsplan.
b) centret arbejder på at effektivisere den centrale
administration

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer bestyrelsen i Sæby
Svømmebad til at:
- fortsætte samarbejdet med den kommunale
genoptræning, sundhedshuset og
arbejdsmarkedsområdet med henblik på at styrke
genoptræningsindsatsen og den socialøkonomiske
indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
- centeret i virksomhedsplanen for 2017 har særligt
fokus på at få flere flygtninge og migranter, som
brugere af svømmebadet.
- styrke samarbejdet med øvrige kulturidrætsfaciliteter i området og fastholder dialogen med
Sæby Fritidscenter om udvikling af det organisatoriske
samarbejde på tværs.
Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer Sæby Fritidscenters
bestyrelse til:
- at forsætte sit arbejde med realisering af projektet
”Sæby Spektrum”
- sætte konkrete mål for, hvordan centeret får flere
unge mellem 13-24 ind i centeret og hvordan
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c) Facade- og energirenovering af centeret

selvorganiserede grupper kan bruge centeret og de
enheder (nordjyllandshallen og syvstenhallen) som
centeret driver.
- styrke samarbejdet med øvrige kulturidrætsfaciliteter i området og fastholder dialogen med
Sæby Svømmebad udvikling af det organisatoriske
samarbejde på tværs.

Ålbæk Idrætscenter
(selvejende institution)

a) Det er institutionens mål, at skabe de
bedste rammer for byens foreninger og
sammen med brugerne udvikle faciliteterne så
de er både attraktive og fremtidsorienteret.
b) Centeret og Aalbæk HK lykkedes ikke med
at etablere floorball som ny aktivitet. Til
gengæld har centeret fået standard dans og
latin som ny aktivitet. Desuden har
ældregymnastik flytte fra stadion til hallen.

a) Centeret oplever at befolkningssammensætningen
ændrer sig i disse år, hvilket har konsekvens for
centerets udbud af aktiviteter. Centeret vil gerne skabe
aktiviteter for gruppen af efterlønnere og pensionister,
men mangler p.t. ressourcer til igangsætte de
aktiviteter

c) De planlagte vedligeholdelsesopgaver fra
2015 er effektueret

Opmærksomhedspunkter:
a) Centeret oplever, at skolen bruger hallen mindre.
Fra 16 timer om ugen i skoleåret 2013/2014 til 9 timer
ugentligt i 2014/2015.
b) Centeret har igangsat ”Projekt 2017”, hvor man
arbejder for udvidelse og sammenlægning af fritidsog aktivitetstilbud under Ålbæk Idrætscenter. Der
arbejdes på et projektoplæg i samarbejde med LBB3.
Ålbæk Idrætscenter er i dialog med flere potentielle
brugere, herunder Aalbæk Idrætsforening og
spejderne i Ålbæk.

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer Ålbæk Idrætscenter
til, at:
- centeret i virksomhedsplanen for 2017 har særligt
fokus på integrerer nye målgrupper (flygtninge,
migranter, ældre og efterlønnere) i idrætscenteret og i
det lokale foreningsliv.
- centeret går i tæt dialog med stadion, skole, kulturhus,
fritidsklub og bibliotek samt andre lokale aktører i
udviklingen af ”Projekt 2017”
- centerets bestyrelse tager initiativ til møde med
skolebestyrelsen for at afdække mulighederne for
ekstra anvendelse af idrætshallen og de
omkringliggende faciliteter.
- stille konkrete mål op for centerets drift og udvikling

Aalbæk Stadion
(Foreningsdrevet stadion
på kommunale arealer)

a) Ålbæk Stadion består af fodboldbaner,
petanquebane samt klubhus med
omklædningsrum, cafeteria og tilknyttet
garage til maskinel.
b)Aalbæk Stadion drives af Aalbæk
Idrætsforening, der består af en
fodboldafdeling, gymnastik og en
petanqueklub. Foreningen styres af
bestyrelserne for de tre idrætsgrene.

a) Driftstilskuddet blev reduceret i 2014 og det har haft
betydning for driften og vedligehold af stadion, der i
dag varetages af frivillige og inspektør på halv tid.
b) Stadion vedligeholdes løbende under hensyntagen til
økonomi og miljø. Stadionudvalget arbejder på at
reducere energiforbruget.

a) Bestyrelserne i Aalbæk Idrætsforening er i dialog
med Aalbæk Idrætscenter omkring ”Projekt 2017”.
Foreningen er ikke afvisende over for projektet, men
skal kunne se perspektiv i at flytte sine aktiviteter væk
fra stadion.

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer bestyrelserne i
Aalbæk Idrætsforening til, at:
- deltage aktivt i dialogen med Ålbæk Idrætscenter og
vurdere på mulighederne for at flytte foreningens
aktiviteter op til skolen og idrætscenteret.

b) Stadion ligger på kommunal eget grund. Lejeaftalen
er fra 1999 og er uopsigelig i 30 år til 31. december
2028.

c) der er nedsat et stadionudvalg bestående af
repræsentanter fra de tre idrætsgrene samt
stadioninspektøren. Stadionudvalget
varetager drift af baner, omklædningsrum,
cafeteria og maskinpark.

Skagen Stadion
(Selvejende fond)

a) I 2015 blev der foretaget almindeligt
vedligeholdelse af både bygning og anlæg

a) Skagen Stadion er opmærksom på at
befolkningssammensætningen ændrer sig og det har
betydning for udbuddet af tilbud. Bestyrelsen vil
arbejde for at tilbud målrettes så flere ældre og
længereboende efterlønnere kan benytte anlægget

a) Bestyrelsen vil arbejde for at få andre lokale aktører
til at benytte stadionanlægget mere.

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer Skagen Stadion til
at:

b) Bestyrelsen vil i 2016 arbejde for at Skagen Skole
øger deres idrætsaktiviteter på stadion.

- opstille konkrete mål op for Skagen Stadions drift og
udvikling, herunder mål for at få flere aktive brugere til
at benytte banefaciliteterne samt klubhuset.

c) Stadion ønsker at fastholde udlån til
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samarbejdspartnerne i Sverige og Norge på samme
niveau, som de forgangne år.

- Stadion i virksomhedsplanen for 2017 har særligt
fokus på at få flere flygtninge og migranter, som
brugere.
- indgå i et tættere samarbejde med øvrige
idrætsfaciliteter i Skagen.

Skagen Kultur- og
Fritidscenter
(Erhvervsdrivende fond)

a) Bestyrelsens målsætning med at sikre
overskud på driften er opfyldt i 2015
b) Målsætningen med at skabe flere
aktiviteter og større indtægter fra klubber og
skoler er ikke realiseret pga færre
foreningstimer og mindre køb af timer fra
skolerne

a) bestyrelsen oplyser, at de har opfyldt alle de
økonomiske og juridiske målsætninger og prioriteringer
i ”Totalløsningen for SKFC” (genopretningsplan) fra juni
2012.
b) centeret har udarbejdet skriftlige redegørelser samt
kvartalsvise tilsynsrapporter der er fremsendt til
Frederikshavn Kommune.

Fokusområder 2016:
a) overskud på driften i 2016

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer Skagen Kultur- og
Fritidscenter til at:

b) fastholdelse af skolernes leje af hal og svømmehal
og udvikling af nye aktiviteter med nye lokale klubber

- forsætte arbejdet med at styrke centerets overskud på
driften gennem effektivisering og optimering

c) Flere aktiviteter og større indtægter for lejrskoler og
træningslejre

Frederikshavn Kommune er i løbende dialog med
Skagen Kultur og Fritidscenters drift og vender her
status på virksomhedens mål og
opmærksomhedspunkter i virksomhedsplanen.

c) Målsætningen med at skabe flere aktiviteter
og større indtægter ved lejerskoler og
træningslejre er opfyldt.
d) reduktion af udgifter til løn af fast
personale og afløsere er fastholdt fra medio
2013 og frem

d) forsættelse af udbedring af revner i mur i
svømmehallens kælder (2015-18) og opfyldelse af
vandkvalitets-bekendtgørelsen (2016-17).

e) Målsætningen om bedre
vedligeholdelsesstandard af bygningerne er
nået.

Udviklingsmål:
a) gennemføre aftale med ”Sport og Fitness” kæden
om etablering af fitnesscenter

f) målsætningen om hurtigere afvikling af
langfristet gæld er opfyldt. Der er dog optaget
nyt energilån ved udgangen af 2015 i
kommunekredit

b) forsat udvikling af samarbejdet med kunder og
arrangører - både udenbys og lokalt

e) afvikling af kommunens krav om skærpet
økonomisk tilsyn og indgåelse af normal driftsaftale

d) styrke personalets og de frivilliges kompetencer

g) målsætningen med effektivisering af
køkkenet er opfyldt og generere overskud
Skagen Ridehus
(Selvejende fond)

a) Bestyrelsen for Skagen Ridehus har ikke
udarbejdet virksomhedsplan for 2015.

a) Skagen Ridehus oplever faldende interesse for
ridning og har derfor inviteret lokale hesteinteresserede
og bestyrelse til dialog.
b) Bestyrelsen for Skagen Ridehus udtrykker bekymring
for en evt. reduktion i tilskuddet, der vil udhule vil
udhule muligheden for at drive rideskole på matriklen..

Skagen Tennis- og
Badmintonhaller
(Selvejende fond)

a) Det er fondens strategi, at centeret løbende
skal vedligeholdes for undgå, at opgaver
udvikler sig til at blive økonomisk
uoverskuelige.

a) Bestyrelsen foreslår, at en eventuel reducering i de
kommende års driftstilskud ske på en afbalanceret
måde, således at de mindre tilskud ikke får alvorlige
konsekvenser for de enkelte haller.

a) Bestyrelsen i Skagen Ridehus ser gerne en fremtid,
hvor man samler Islænderheste og alm. Dressur heste
i Skagen Ridehus. Bestyrelsen har igangsat en dialog
med lokale unge ride-interesserede mhp at samle
aktiviteter og dermed skabe mere liv i ridehuset
b) Bestyrelsen har indkaldt til møde mellem
bestyrelsen i Skagen Rideklub og Fonden Skagen
Ridehus for at finde fælles retning for fremtiden.
Herefter vil bestyrelsen invitere kommunen til en snak
om ridehuset fremadrettede strategi, og hvordan
kommunen kan være behjælpelig.

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer bestyrelsen i
Skagen Ridehus til at:
- opstiller konkrete mål for ridehusets drift og udvikling,
herunder mål for at få flere aktive brugere til at benytte
faciliteterne i ridehuset.
- gå i tæt dialog med rideklubben og lokale hesteinteresserede og CKF i.f.t. udvikling af ridesporten i
Skagen
- forsætte arbejdet med at styrke ridehusets
driftsøkonomi

a) Bestyrelsen er åben overfor tiltag, der kan styrke
fællesskabet med byens øvrige sportsfaciliteter

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer bestyrelsen i
Skagen Tennis og Badmintonhaller til at:

b) Centeret har fokus på maximal anvendelse af

- opstille konkrete mål op for centerets drift og
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b) Fonden har gennemført de planlagte tiltag i
2015.

Frederikshavn Stadion
(kommunal institution
med driftsaftale med FFI
Fodbold)

a) FFI Fodbold varetager det daglige
almindelige vedligehold/rengøring. Der har
ikke været ressourcer til renovering af de ydre
rammer på stadion.
b) FFI Fodbold har færdiggjort opførelse af nyt
grillhus ved stadion.

b) Bestyrelsen opfordrer Frederikshavn Kommune til at
stå ved det særligt bevilligede driftstilskud, som blev
tildelt ved GF76 flytning til Skagen Tennis- og
Badmintonhaller.

a) FFI fodbold afvikler årligt 45-50 fodboldkampe på
stadion. Derud over er stadion booket i uge 28 til Cup
no. 1. Der ud over har Mob din Krop, Arena Nord,
Vendsyssel Sportscollege og Børnehaven Mælkevejen
benyttet stadion.
b)FFI fodbold afsætter årligt 50.000 til renovering og
optimering af energiforbruget i eget klubhus

c) FFI Fodbold stadioninspektør har afholdt
planlagt årligt møde på stadion med EJDC for
at gennemgå bygningerne på matriklen samt
møder med administrationen omkring
renoveringsbehov.
Frederikshavn
Svømmehal
(kommunal institution)
Afsnit 2

a) Svømmehallens udviklingsmål for 2015 er
kun delvis blevet realiseret. Årsagen er
manglende økonomi til at gennemføre alle
tiltag.
b) Svømmehallen har i 2015 arbejdet aktivt
med 4 strategiske fokusområder på tværs af
institutionen: Digitalisering, Markedsføring,
Høj standard samt udvikling af aktiviteter.
c) Frederikshavn Svømmehal har fastholdt sit
besøgstal fra 2014 til 2015.

Iscenter Nord
(kommunal institution)

a) Iscenter Nord oplyser at den nye arena
giver udfordringer i.f.t. at overholde
driftsbudgetterne, da der er kommet flere
driftsudgifter.
b) Centeret arbejder aktivt på at få flere
foreninger ind i centeret og der er kommet ny
forening det forgangne år.
c) Antallet af brugere af offentligt skøjteløb er
fastholdt i 2015.

a) Svømmehallen oplever ikke at demografiudviklingen
påvirker antallet af besøgende. Svømmehallen oplever
dog, at færre børn og unge bruger svømmehallen,
grundet skolereformen. Svømmehallen har mange
ældre der morgenbader. Svømmehallen gør en aktiv
indsats for at skabe gode forhold for de ældre og ser sin
rolle som aktivitetscenter i kommunen i forhold til
folkesundheden.
b) Såfremt der skal reduceres yderligere i
driftstilskuddet til svømmehallen, vil det betyde
reduktion i svømmehallens stab. De senere års
reduktioner har effektiviseret arbejdsgangene i hallen.
Det vurderes, at det ikke er muligt at optimere
arbejdsgange yderligere. En personalereduktion vil
kunne resultere i nedsat åbningstid.
a) Iscenter Nord oplever ikke nedgang i brugen af hallen
til offentligt skøjteløb til trods for udviklingen med
færre unge og flere ældre borgere.
b) Centeret oplever til gengæld en nedgang i skolernes
brug af hallerne
c) En yderligere reduktion i driftstilskud vil betyde
mindre rengøring og reduceret service af kompresserne
og mulig takststigning til offentlig skøjteløb.

hallerne. Som led i det arbejdes der med at
- få foreninger til at afholde aktiviteter i dagtimer og
weekender med lav efterspørgsel.
- få flere træningslejre og lejerskoler til
Sportscenteret.
- tilbyde mindre events
- indgå et tættere samarbejde med SIK Fond, men
henblik på at skaffe flere træningslejre til Skagen og
fastholde Skaw Cup.

udvikling, herunder mål for at få flere aktive brugere til
at benytte hallerne i perioder med lav efterspørgsel

Opmærksomhedspunkter:
a) FFI Fodbold har udarbejdet ”vision 2020” som bl.a.
indeholder udviklingstiltag i omkring Frederikshavn
Stadion.

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer til, at FFI Fodbold
fastholder den tætte dialog med Ejendomscenteret
omkring stadions drift og vedligehold.

- styrke samarbejdet med øvrige kulturidrætsfaciliteter i Skagen med henblik på at udnytte
enhedernes ressourcer og faciliteter
- centeret i virksomhedsplanen for 2017 har særligt
fokus på at få flere unge mellem 13-24 samt flygtninge
og migranter til at benytte faciliteterne.

b) Stadions tilstand forfalder hurtigt grundet
manglende vedligehold. FFI fodbold har udarbejdet en
renoveringsliste som administration er i dialog med
FFI om.

a) Det er fortsat det tværgående arbejde i
personalegruppen, som skal danne grundlag for det
forsatte udviklingsarbejde i svømmehallen.
b) Svømmehallen vil i løbet af foråret 2016 fastsatte
institutionens udviklingsmål. Der vil forsat blive
arbejdet med de 4 fokusområder.
c) en forudsætning for gennemførelse af
udviklingsmålene, er at svømmehallen forøger sit
besøgstal for at modsvare takstreguleringen for
budget 2016.

a) Iscenteret ønsker at højne informationen om
iscenterets aktiviteter via infoskærme
b) centeret ønsker at øge besøgstallet til offentligt
skøjteløb i 2016
c) centeret ønsker at øge udlejningen af banetider til
private og virksomheder i 2016.
d) fastholde istølt i Iscenter Nord.

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer til, at Frederikshavn
Svømmehal:
- opstiller konkrete mål i.f.t. at få flere børn og unge til
at bruge faciliteterne i svømmehallen
- styrker samarbejdet med Iscenter Nord omkring
publikums-/brugerudvikling samt branding
- iværksætter tiltag, der sikre, at institutionen lever op
til de skærpede krav til indendørs svømmebade pr. 1.
juli 2017.

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer Iscenter Nord til, at:
- opstille konkrete mål for iscenterets drift og udvikling,
herunder mål for at få flere til at benytte hallerne.
- styrke samarbejdet med Frederikshavn Svømmehal
omkring publikums-/brugerudvikling samt branding
- afklare mulighederne for at udvikle det organisatoriske
samarbejde mellem Iscenter Nord og Frederikshavn
Svømmehal.
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Virksomhedsplan 2016
Musikskolen i Frederikshavn Kommune
1. Forord
Virksomhedsplanen beskriver Musikskolens Rammer, herunder faktuelle oplysninger,
arbejdsgrundlag, fysiske rammer og medarbejderstab. Nøgletal, herunder økonomi,
elevsammensætning og aktivitetsniveau. Status 2015 og udviklingsmål 2016, hvor de politiske mål
og Musikskolens egne mål er beskrevet. Til slut findes et appendix med en oversigt over
Musikskolens aktiviteter i 2015.

2. Musikskolens rammer
Faktuelle oplysninger
•

Musikskolens adresse er Rådhus Alle 98, 9900 Frederikshavn

•

Telefon: 9845 9099 Email: musikskolen@frederikshavn.dk

•

Hjemmeside: www.musikskolen.frederikshavn.dk

•

YouTube: www.youtube.com/musikskole9900

•

Facebook: www.facebook.com/musikskolenifrederikshavnkommune

Ledelse og stabsfunktioner:
•

Musikskoleleder:
Thomas Albæk Jakobsen

•

Souschef: Tove Therp

•

Sekretær: Pia Dissing Larsen

•

Koordinator:
• Lone Lindhardt
• Lasse Baggenæs

•

Tillidsvalgte:
• Karen Marie Lyng, TR
• Stellan Thaarup TRS
• Michael Harding, AMR
• Frank Sørensen,
medarbejderrepræsentant

Arbejdsmiljøgruppe:
•

Thomas Albæk Jakobsen

•

Michael Harding
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MED-udvalg:
•

Thomas Albæk Jakobsen, leder

•

Tove Therp, souschef

•

Pia Larsen, medarbejderrepræsentant

•

Michael Harding, AMR

•

Karen Marie Lyng, TR

•

Frank Sørensen, medarbejderrepræsentant

Musikskolebestyrelsen:
•

Ole Smidt, forældrerepræsentant

•

Bahram Dehghan, forældrerepræsentant

•

Liza Wilhelmsen, forældrerepræsentant

•

Carina Johansen, forældrerepræsentant

•

Villy Olesen, elevrepræsentant o. 25 år formand

•

Laila Andersen, elevrepræsentant o. 25 år næstformand

•

Frank Sørensen, medarbejderrepræsentant
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Medarbejderstab
Musikskolen har 28 medarbejdere. Staben udgøres af 2 ledere, 1 sekretær, 2 koordinatorer/
undervisere, 21 undervisere samt 2 mikroflex-jobbere. Flertallet af underviserne er deltidsansatte
Arbejdsgrundlag
•

Musikskolens formål iflg. vedtægternes §1
Stk. 1
Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe
forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere. Herunder
udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem et bredt udvalg af
undervisningstilbud, samt udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig
musikalsk stillingtagen.
Stk. 2.
At bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder
som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages
udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent.
Stk. 3
Gennem samarbejde at virke til fremme af det lokale og regionale musikmiljø, herunder
samarbejde med musikalsk grundkursus (MGK) eller andre aktører omkring talentudvikling.
Stk. 4
At være en aktiv kulturformidler for både børn, unge og voksne i Frederikshavn Kommune.

•

Frederikshavn Kommune er jf. Bekendtgørelse af lov om musik § 3b. forpligtet til at drive en
musikskole enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med
kommunalt tilskud. Musikskolen drives som en kommunal institution.
Jf. §3b Stk. 2. i Bekendtgørelse af lov om musik administrerer og driver Musikskolen,
musikskolen i Læsø Kommune. Dette sker i tæt samarbejde med Læsø Kommune.
Jf. den ny skolelov skal der fra 2014 være et forpligtende samarbejde mellem Musikskolen
og kommunens folkeskoler.
Jf. Musikskolens vedtægter §3 stk. 2 kan Musikskolen tilbyde undervisning inden for en
række øvrige kreative og æstetiske udtryk. Således udfører Musikskolen projektet
Filmmaskinen frem til udgangen af 2016. Filmmaskinen er finansieret af borgmesteren og
KulturKanten.

Fysiske rammer
Musikskolen har 3 centrale afdelinger med egne lokaler i Det Musiske Hus, Manegen og på
Kappelborg. Udover undervisning i egne lokaler, undervises der decentralt på kommunale og
private skoler i kommunen samt i enkelte kirker.
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3. Nøgletal
• Antal unikke elever (cpr): 707

• Antal aktivitetselever: 841

• Børn og unge u. 25 år: 380

• Børn og unge u. 25 år: 478

• Voksne o. 25 år: 327

• Voksne o. 25 år: 363

• Det reelle tal er større i og med, at børn i
dagtilbud der modtager undervisning i
institutionen ikke er medregnet.

• Det reelle tal er større i og med, at børn i
dagtilbud der modtager undervisning i
institutionen ikke er medregnet.
• Lang størsteparten af vokseneleverne
synger i kor - omkring 230, mens kun en
mindre del 54 går til instrumental/sangundervisning

Voksne
Børn og unge

Unikke elever (cpr)

54 %

• Antal årsværk i alt: 20,28
• Ledelse: 1,8
• Lærer: 16,7
• Koordinatorer: 0,51
• Sekretær: 1
• Mikroflexjob: 0,27
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Voksne
Børn og unge

Aktivitetselever

43 %

46 %
57 %

• Musikskolens takster fremgår af
Musikskolens hjemmeside
• Det er muligt at opnå 1/2 eller 1/1 friplads,
hvis betaler er økonomisk dårligt stillet
• Nettodriftsudgifter for Frederikshavn
Kommune pr. indbygger v. 60.246
indbyggere: 108,16
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Økonomi 2015
• Kommunalt tilskud: 6.529.647,• Statslig tilskud - refusion af lærerløn og lederløn samt kørsel: 882.747,• Statslig tilskud til talentudvikling: 67.500,• Elevbetaling: 1.889.187,• Salg af undervisning: Til andre institutioner, kulturskoler og samarbejdende foreninger: 673.341,-

Indtægtsgrundlag

Kommunalt tilskud
Statstilskud - refusion
Statstilskud - talentudvikling
Elevbetaling
Salg af undervisning

7%
19 %

1%
9%
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4. Status 2015 og udviklingsmål 2016
Aktiviteter og projekter
•

I 2014 har Musikskolen haft et fint aktivitetsniveau med 81 koncerter - 43 i egne rammer og
38 i eksterne rammer. Det faktiske tal kan godt være højere, da vi i forskellige
sammenhænge eks. opgaver for borgmesteren ofte har flere separate indslag. Som
appendix til denne virksomhedsplan findes en oversigt, der omfatter koncerter med elever,
bands, orkestre og kor i Musikskolens regi samt koncerter med elever arrangeret af
Musikskolens samarbejdende foreninger. Koncerter med deltagelse af elever i autonomt
regi samt koncerter med elever arrangeret af eks. skoler, gymnasie og andre institutioner er
ikke talt med. Her er det vigtigt at bemærke, at igennem Musikskolens undervisning skabes
forudsætning for, at eleverne kan indgå i disse sammenhænge. Dermed sagt, så er vores
omsætning af undervisning = håndværket til performance = levering meget høj og en
væsentlig faktor for det lokale musikmiljø, både i og uden for Musikskolens regi.

•

Udover koncerter har Musikskolen haft flere andre projekter, og niveauet i 2015 er det
samme som i 2014. Af projekter kan nævnes de altid succesfulde Børnekordage for alle
kommunens 4. klasser og faggruppeprojekter, hvor eleverne fordyber sig i deres
instrument.

Status
2015 har budt på flere interessante samarbejder. Dels løfter Musikskolen en lang række
opgaver i forbindelse med borgmesterens/kommunale arrangementer, og det er et
samarbejde, der er styrket igennem året. To interessante ting der er opstået heraf, er mulige
samarbejder med Larvik og Bremerhaven, evt. i form af kulturel udveksling.
Samarbejdet med de andre musik- og kulturskoler i Nordjylland (Kulturskoler i Nordjylland)
kører på fuld kraft med mange interessante projekter. Musikskolen har også samarbejdet
med Hjørring Musiske Skole og Brønderslev Kulturskole omkring strygerområdet og
Jazzcamp for piger. Dette trio-samarbejde mellem de tre kommuner synes at være attraktivt
at bygge videre på.
Endelig har Musikskolen et samarbejde med DR Bigband, som forløses i februar 2016. Det
er første gang Musikskolen arbejder sammen med DR og det er også første gang, at DR
Bigband kaster sig ud i et pædagogisk samarbejde med en musikskole.
Relationen til forældrene har længe været et ønske at styrke og forskellige initiativer har
været på banen. Ét af dem har været, at skabe gode rammer for både forældre og elever i
Det Musiske Hus, Manegen og på Kappelborg. Det har dog vist sig svært af
bygningsmæssige årsager, hvorfor projektet er droppet.
Musikskolen har haft stor synlighed i lokalsamfundet det forgangne år i både presse og på
de sociale medier. Også på “vandrørene” fornemmes det at både elever, forældre og
politikere bakker op om Musikskolen og dens aktiviteter. Makedsføringsstrategien justeres
løbende i forhold til behov.
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Udviklingsmål:
Musikskolen vil fortsat udvikle på eksisterende projekter og samarbejdsrelationer
Musikskolen vil være progressive, når det drejer som om samskabende
virksomhed med både kommunale og ikke-kommunale partnere
Musikskolen vil fortsat arbejde målrettet for større synlighed og kendskab hos
kommunens borgere

•
•
•

Pædagogisk udvikling
•

Som et led i det forpligtende samarbejde med folkeskolen, blev der i september 2014
afholdt en temadag for Musikskolens lærer og musiklærerne i folkeskolen. Det er første
gang sådan et møde har fundet sted. Resultatet er i første omgang, at der er skabt basis
for relationer mellem de forskellige medarbejdergrupper, ligesom dagen resulterede i
konkrete projektidéer. Fra ledelsen og skoleledernes side var intentionen, at der på mødet
kunne genereres konkrete projekter, der umiddelbart kunne omsættes i skoleåret 2014/15.
Dette mål er kun lykkedes i mindre grad, hvilket hænger sammen med de
omstruktureringer, der finder sted i forbindelse med de bæredygtige børneområder. For at
samarbejde bliver en succes, kræver det også nye måder at arbejde på, hvilket tager tid at
implementere. Dog er enkelte mindre projekter undervejs, og der er etableret en
blæserskole på Sæbygaardskolen.

Status
Samarbejdet med folkeskolen er efter omstændighederne (her menes udfordringer med
reform og efterfølgende strukturændring) forløbet tilfredsstillende. Der er iværksat
blæserskoler på Sæby og Sæbygaard skoler samt et projekt i musikundervisningen på
Bangsbostrand Skoles 5. klassetrin. Derudover er der enkelte småprojekter i gang, ofte skabt
af relationen mellem musikskolelæreren og læreren på den enkelte skole. Musikskolen ser
gerne samarbejdet styrket yderligere på både ledelsesniveau og i relationen mellem lærerne.
Musikskolen har med Musik til alle! taget de første skridt ind i de bæredygtige børneområder i
samarbejdet med dagtilbudsområdet. Et samarbejde, der er forløbet rigtigt godt og
erfaringerne præsenteres til den pædagogiske konference Barndommens Gade 2016.

Udviklingsmål:
•
•
•
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Musikskolen vil udvikle på eksisterende projekter og relationer ind i folkeskolen
Musikskolen vil øge samarbejdet med dagtilbudsområdet - Musik til alle!
I ovenstående tilfælde ønsker Musikskolen i højere grad at dokumentere
projekternes effekt og formål samt at skabe en større viden om virkningen af
børns arbejde med musikken
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•

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

Status
Kollegial sparring er i 2015 afprøvet af to lærere, som har delt deres erfaringer på et
fællesmøde. Lærerne udarbejder desuden en guide, der kan inspirere kollegaerne i deres
arbejde med kollegial sparring. MED-udvalget har drøftet anvendelsen af ‘Det reflekterende
team’, som en metode alle medarbejdere kan anvende som platform for kollegial sparring.
Grundet det store arbejde med ny arbejdstidsaftale er implementeringen dog udskudt til
2016/17.

Udviklingsmål:
MED-udvalget vil fortsat animere til kollegial sparring
MED-udvalget vil drøfte generel metode til kollegial sparring og implementering

•
•

•

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

Status
Ifølge bekendtgørelsen skal Musikskolen udarbejde læreplaner og dette arbejde har været sat
i gang, men er strandet. Dette skyldes til dels diskussioner om anvendeligheden af læreplaner
samt en manglende fælles pædagogisk platform. Sekretariatet har i årets løb drøftet, hvordan
arbejdet med læreplanerne kan genoptages.
I august 2015 blev fire nye undervisningstilbud startet op:
• Karussel og Rytmeboxen har ikke været nogen succes, da der ikke har været tilslutning til
fagene. Det betyder at Rytmeboxen ikke fortsættes, mens Karussel forøges startet op på
ny i august 2016.
• Bifagsklaver for talentelever starter op i foråret 2016 som et gratis tilbud finansieret af
midlerne til talentudvikling.
• Voksenboxen er en succes med hold i både Skagen og Frederikshavn. Tilbuddet
fortsættes i kommende sæson.
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Udviklingsmål:
•
•

En proces om at skabe en fælles pædagogisk platform og forståelse ønskes
iværksat i foråret 2017
Følgende nye undervisningstilbud iværksættes i sæson 2016/17
• Sangskrivning
• Kammermusik
• Lørdagsskole - fordybelse og social samvær eleverne imellem
• Sammenspil for tidligere talentelever
• Integrations-kor på Strandby Skole - ét kor for børn og ét for voksne
• Sommerskole

Organisatorisk udvikling
• I september 2014 var Musikskolens medarbejdere på et 2-dages seminar, hvor hovedfokus var
“Musikskolen, som en del af en større helhed”. På seminariet blev der både arbejdet med den
pædagogiske praksis, Musikskolen som en del af det kommunale fællesskab samt Musikskolen
som en del af lokalsamfundet. Det opfølgende arbejde og bearbejdning af udsagn har ført til, at
ledelsen har sat retningen “Fra den ensomme arbejdsplads til det faglige og kollegiale
fællesskab”. Retningen har flg. underpunkter:
• Det faglige fællesskab
• Er beskrevet under Pædagogisk udvikling
• Det kollegiale fællesskab
• Skabe rum for kollegialt samvær og dermed faglig udvikling (praksisfællesskab)
• Det musikalske fællesskab
• Ingen specifikke mål opstillet
• Det kommunale fællesskab
• Er beskrevet under Aktiviteter og projekter samt Pædagogisk udvikling
• Inden for arbejdsmiljøområdet holdes der fortsat fokus på det psykiske arbejdsmiljø og
Arbejdsmiljøgruppen laver ny APV i forbindelse med trivselsundersøgelsen i 2015.
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Status
MED-udvalget og ledelsen har igennem hele 2015 arbejde med processen ‘Fra den
ensomme arbejdsplads til det faglige og kollegiale fællesskab’. Dette er sket på MED-møder,
fællesmøder og generelt i dagligdagen. Derudover har der naturligvis været megen fokus på
OK15 og de nye arbejdstidsregler. Processen har været konstruktiv med god dialog og
indspark fra hele medarbejderstaben. Dette har gjort, at der nu er en fælles bevidsthed og
processen har betydet at arbejdet med implementeringen af en ny arbejdstidsaftale er gået
godt og at der er skabt nye relationer medarbejderne imellem. Den større bevidsthed betyder
også, at medarbejderne i højere grad end tidligere har budt ind med udviklingsinitiativer inden
for undervisning, aktiviteter og projekter. Der har ikke været arbejdet specifikt med det
musikalske fællesskab, men ved flere lejligheder har medarbejderne mødtes og spillet
sammen som fagprofessionelle.

Udviklingsmål:
•
•
•
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En proces om at skabe en fælles pædagogisk platform og forståelse ønskes
iværksat i foråret 2017
Fokus på samarbejde - hvordan arbejder man i teams?
• Temadag er programsat til d. 9. august
Iværksætte en række nye undervisningstilbud baseret på samarbejde
• Se under Pædagogisk udvikling

THAJ, fredag den 24. juni 2016

Appendix: Koncert og aktivitetsoversigt 2015
17.01.2015 3 x Nytårskoncerter kl. 10:00 – 23:00 Kappelborg, intern
28-29.01.2015 Guitardage kl. 09:00 Det Musiske Hus, intern
02.03.2015 Demo kl. 09:55 Frydenstrandskolen, Abildgård Afd., ekstern
03.03.2015 Demo kl. 08:45 Nordstjerneskolen, ekstern
03.03.2015 Demo kl. 08:55 Privatskolen, ekstern
03.03.2015 Demo kl. 10:45 Strandby Skole, ekstern
04.03.2015 Demo kl. 08:00 Hørby – Dybvad Skole, ekstern
04-05.03.2015 Karruseldemo kl. 09:00 Det Musiske Hus, intern
09.03.2015 Karruseldemo kl. 09:00 Manegen, intern
10.03.2015 Demo kl. 11:00 Sæbygårdskolen, ekstern
10.03.2015 Børnekordag – koncert kl. 18:00 Skagen Sportcenter, ekstern
11.03.2015 Karruseldemo kl. 09:00 Manegen, intern
11.03.2015 Karruseldemo kl. 09:00 Kappelborg, intern
11.03.2015 Demo kl. 10:15 Bangsbostrand Skole, ekstern
12.03.2015 Børnekordag – koncert kl. 19:00 Det Musiske Hus, intern
16.03.2015 Karruseldemo kl. 09:00 Det Musiske Hus, intern
17.03.2015 Karruseldemo kl. 09:00 Det Musiske Hus, intern
18.03.2015 Karruseldemo kl. 09:00 Kappelborg, intern
18.03.2015 Demo kl. 13:10 Torslev Kirke, intern
18.03.2015 Børnekordag – koncert kl. 19:00 Hørby Efterskole, ekstern
19.03.2015 Demo kl. 10:45 Stensnæsskolen, ekstern
19.03.2015 Demo kl. 10:45 Sæby Skole, ekstern
24-25.03.2015 Blæserdage kl. 08:45 Det Musiske Hus, intern
24.03.2015 Demo kl. 13:35 Læsø Skole, ekstern
09.04.2015 Forårskoncert kl. 19:30 Karup Kirke, ekstern
11.04.2015 Fladstrandkoret kl. 16:00 Asdal Kirke, ekstern
23.04.2015 Fladstrandkoret kl. 19:30 Understed Kirke, ekstern
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29.04.2015 Koncert kl. 11:00 (JS) Aalbæk Skole, ekstern
04.05.2015 Kordag koncert kl. 19:30 Manegen, intern
19.05.2015 Forårskoncert kl. 19:00 Kappelborg, intern
20.05.2015 Forårskoncert kl. 19:00 Kappelborg, intern
26.05.2015 SMIF og Fladstrandkoret kl. 19:30 Abildgård Kirke, ekstern
28.05.2015 Stafet for livet – Velgørenhedskoncert kl. 19:30 Abildgård Kirke, ekstern
30.05.2015 MAS-koret kl. 11:00 Torvet Sæby, ekstern
02.06.2015 MGK- og Talentklassekoncert kl. 19:30 Frederikshavn Kirke, ekstern
03.06.2015 Elevkoncert kl. 19:00 Torslev Skole, ekstern
08.06.2015 Sommerkoncert kl. 19:00 Det Musiske Hus, intern
09.06.2015 Sommerafslutning kl. 16:30 Det Musiske Hus, intern
09.06.2015 Sommerkoncert kl. 19:00 Kappelborg, intern
09.06.2015 Talentklassekoncert kl. 19:00 Manegen, intern
09.06.2015 Sommerkoncert kl. 19:00 Det Musiske Hus, intern
10.06.2015 Sommerkoncert kl. 19:00 Det Musiske Hus, intern
11.06.2015 Sæsonafslutning for Aspiriner og Aspiranter mfl. kl. 17:00 Manegen, intern
11.06.2015 Sommerkoncert kl. 19:00 Det Musiske Hus, intern
13.062015 Hørby BørneMusikFestival kl. 10:00 Hørby, ekstern
15.06.2015 Elevkoncert kl. 19:00 Strandby Skole, intern
15.06.2015 Sommerkoncert kl. 19:00 Manegen, intern
03.10.2015 Sangdag kl. 10:00 Maskinhallen, intern
08.10.2015 Fladstrandkoret koncert kl. 19:30 Skæve Kirke, ekstern
31.10.2015 Klitkoret og Mads Toghøj koncert kl. 20:00 Kappelborg, intern
03-04.11.2015 Klaverdage kl. 08:45 Det Musiske Hus, intern
07.11.2015 kl. 09:00 til 08.11.2015 kl. 16:00 NUS-stævne, Støvring, ekstern
24.11.2015 Elevkoncert kl. 19:00 Korsalen, intern
25.11.2015 Elevkoncert kl. 19:00 Kappelborg, intern
25.11.2015 MAS-koret koncert kl. 19:00 Aså Kirke, ekstern
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25.11.2015 ”Fredslyset” koncert kl. 19:00 Frederikshavn Kirke, ekstern
06.12.2015 Klitkoret og børnekorene i Skagen, De 9 læsninger, kl. 16:00 Skagen Kirke, ekstern
06.12.2015 MAS-koret koncert kl. 19:00 Volstrup Kirke, ekstern
08.12.2015 MAS-koret koncert kl. 19:00 Sørig Kirke, ekstern
08.12.2015 Talentklassekoncert kl. 19:00 Maskinhallen, intern
09.12.2015 Musikskolens Julekoncert kl. 19:00 Kappelborg, intern
09.12.2015 Julekoncert arrangement for elever og forældre kl. 19:00 ”Solsikken”, Frederikshavn,
intern
10.12.2015 Ældresagens sangkor kl. 10:30 Sæby Kirke, ekstern
10.12.2015 MAS-koret Julemusikaften kl. 19:00 Voer Kirke, ekstern
10.12.2015 Sæby Bigband kl. 19:30 Manegen, intern
10.12.2015 Julekoncert Fladstrandkoret kl. 19:30 Understed Kirke, ekstern
12.12.2015 Sæbygarden kl. 15:00 Abildgård Kirke, ekstern
13.12.2015 Sæby Bigband kl. 14:00 Kappelborg, intern
13.12.2015 Sæbygarden kl. 19:30 Sæby Kirke, ekstern
14.12.2015 Julekoncert – sangelever kl. 17:00 Manegen, intern
14.12.2015 Juleafslutning kl. 19:00 Strandby Skole, ekstern
14.12.2015 Elevkoncert – Guitar og tværfløjteelever kl. 19:00 Sæby Ældrecenter, ekstern
14.12.2015 Julekoncert kl. 19:00 Det Musiske Hus, intern
15.12.2015 Julekoncert kl. 19:00 Det Musiske Hus, intern
16.12.2015 Julekoncert kl. 16:30 Det Musiske Hus, intern
16.12.2015 Musikskolens Julekoncert kl. 19:00 Manegen, intern
17.12.2015 Julekoncert kl. 16:30 Det Musiske Hus, intern
17.12.2015 Julekoncert kl. 19:00 Det Musiske Hus, intern
17.12.2015 Koncert Tværfløjte og sangelever kl. 19:00 Aalbæk Kirke, ekstern
17.12.2015 Fladstrandkoret – Medvirken til Ældresagens Julekoncert kl. 19:30 Frederikshavn
Kirke, ekstern
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Forord
Manegen, Sæby Kulturhus
Musik- og kulturhuset, som det oprindelig blev kaldt, var anden etape af opførelsen af
den såkaldte kulturpark på Rådhuspladsen i Sæby. Huset blev bygget som nabo til det
nye bibliotek, og som funktion skulle det være både musikskole, fælleshus og kulturhus.
I 2006 blev Sæby Svømmehal føjet til, så Rådhuspladsen nu huser et helt kulturtorv.
Set udefra afgrænser en buet glasflade foyeren mod syd som et arkitektonisk brud i den
ellers retvinklede geometri, og vindfanget er udformet som et glastårn, der er opbygget
med en varieret sprosseopdeling som et symbol for musikkens bevægelighed.
Set indefra ligger foyeren med sine 150m2 i direkte tilknytning til et mødelokale på 50 m2
- kun adskilt af foldevæg i glas. Salen med plads til 300 tilskuere, tænkt som Sæby
Kommunes koncert- og foredragssal, kan inddeles i 2 eller 3 mødelokaler vhja
skillevægge. Overfor salen ligger et komplet køkken med fuld service til 200 personer.
Huset blev taget i brug i oktober 2005.
Siden 2009 er der sket en markant ændring i driften af Kulturhuset. Med et ønske fra
brugerene om at højne serviceniveauet, blev der i samarbejde med den daværende kultur
ø gruppe og kommunen indegået en kontrakt hvor Sæby Svømmebad overtog den
tekniske drift af Kulturhuset.
Serviceaftalen er siden blevet udvidet med Biblioteket samt med en rengøringsaftale der
omfatter Kulturhus, Musikskole og Bibliotek. Aftalen varetages under hensynstagen til
Svømmebadets “Green Key” og har til opgave at sikre en daglig grøn drift af Kulturhuset,
Musikskole og biblioteket.
Det er vores overbevisning at der altid vil eksistere et voksende behov for, at servicere
borgeren i kommunen. Da svømmebadet har åbent året rundt, fra tidlig morgen til sen
aften er det en nærliggende tanke at personale fra svømmebadet må kunne viderefører
de posistive tanker fra Svømmebadet og sikre en god oplevelse for børn og unge.
Fremtiden for kulturøen er ikke kun at kunne tiltrække borgere med traditionelle tilbud
men skal i samarbejde med lokale foreninger, sikre rum til det lidt mere skæve
arrangementer.
Kulturhusets vision vil derfor bedst kunne beskrives i sloganet “plads til alle”
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Indledening
Manegen, Sæby Kulturhus
Formål med virksomhedsprofilen:
At synliggøre hvilke aktiviteter der foregår i Sæby kulturhus, beskrive hvordan den
daglige drift er sat sammen og hvilken berøring huset har på Sæby Kulturø.
At synliggøre Kulturhusets funktioner og opgaver i henhold til borgere og kommunen
At oplyse om mål og handleplaner for 2016 samt de visioner der ligger 2 - 5 år ude i
fremtiden.
At tydeliggøre at Kulturhusets samarbejde med Sæby Svømmebad er en innovativ
arbejdsplads, med fokus på brugeren, holdt sammen af et stærkt netværk af brugere,
foreninger og samarbejdspartnere.
At synliggøre at Kulturhuset repræsenterer et bredt kommunalt tilbud, der er tro mod
lokalsamfundet.
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Målsætning.
Gennem ret tanke, ret handling og ret adfærd vil vi vise
omverdenen at bæredygtig drift på langt sigt bliver
kundens naturlige valg, ud fra sloganet “plads til alle”

Medarbejdere og ledelse
Ret tanke, ret handling og ret adfærd er grundstenene i vores daglige drift og ledelse.
Ansatte i Sæby Svømmebad er naturlige rollemodeller. Ved at vise at vi tror på at kunne
gøre en forskel, vil denne indstilling blive vore kunders.
En innovativ arbejdsplads med fokus på brugeren, holdt sammen af et stærkt netværk af
brugere, foreninger og samarbejdspartnere. Et bredt kommunalt tilbud, der er tro mod
lokalsamfundet, med berøring af alle livets aspekter.
Miljø
Et Kulturhus med omtanke for miljøet.
Med energibesparende foranstaltninger og indførslen af konceptet “Green Key”
ønsker vi at verden ser os som et fyrtårn for en bæredygtig fremtid.
Økonomi
Ved målrettet at arbejde mod at Kulturhusets økonomi holder sig inde for de af
kommunen fremlagte budgetter.
Gennem energiforbedring, optimering og proaktiv ledelse, sikre en forsat udvikling der vil
være med til at opretholde det naturlige prisleje.
Sikre flest brugere på de bedste tider i Kulturhuset .
Opmærksomhedspunkt
Vi skal være klar til at fylde Kulturhuset med spændende og nye aktiviteter.
Vi skal være med til at sikre at der findes lige tilbud for børn og ældre ud fra den
opfattelse at forskellige mennesker har forskellige oplevelser af hvad der er sjovt,
spændende og motiverende for netop dem.
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Virksomhedens
rammer
Manegen, Sæby Kulturhus
Adresse og stamdata
EAN:
Navn :
Adresse
Kommune:
Drift:
Ansatte:

5798003515168
MANEGEN, Sæby Kulturhus
Rådhuspladsen 2 , 9300 Sæby
Frederikshavn
Jeppe Møller Jacobsen
Sæby Svømmebad.
3 ansatte Svarende til 1,5 årsværk

Kommunal kontakt: Center for Kultur og Fritid
Del af Frederikshavns udbud af Kulturhuse og Musikskole tilbud.
Formål
Kultur, foreningsliv, koncerter og foredrag kan opleves mange steder i Frederikshavn
Kommune. Kulturhusene, der har relation til kommunens kultursatsninger, ligger i Sæby,
Skagen og Frederikshavn. Hvert hus har sit eget program og aktivitetsniveauet er højt.
Det er Kulturhusets formål i det omfang, det overhovedet er muligt, at stille sine lokaler til
rådighed for foreninger, interessegrupper og paraplyorganisationer med hjemsted i
Frederikshavn Kommune, uanset sociale, politiske, religiøse, kulturelle eller
idrætsmæssige tilhørsforhold.
Det er ikke hensigten at stille lokaler til rådighed til private eller kommercielle formål.
Åbningstider
Kulturhuset, åbent 24 timer i døgnet 365 dage om året, vel at mærke så længe der er tale
om et aftalt arrangement.
Personlig booking og teknisk servicet er tilgængeligt hverdage mellem 7-15
Digital online booking (winkas) er under stadig udvikling

Virksomhedsplan. side 6

Center for Kultur og Fritid
Juni 2016

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

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

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

Nøgletal Musikskole
Antal ansatte Sæby: 13
Elever i Sæby: 129
Derudover er der følgende:
MAS-Koret 35 Voksen elever
Ældresagens Kor 36 Voksen elever
Bigband og harmoniorkester samt 5 sammenspilshold
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Nøgletal Kulturhus
5500

Årlig udlejet timer:
2011 4.869,00
2012 4.829,58
2013 5.165,00
2014 5.287,55
2015 5.460,00

5325
5150
4975
4800

2011

2012

2013

2014

2015

Økonomi Kulturhus
Budget
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2011
2014

568.090
561.726
632.272
642.529
471.928
441.360
2011
2015

2012
2016

700000
525000
350000
175000
2013

0

Energi Kulturhus
El
2011
2012
2013
2014
2015

50.696
45.699
33.039
41.090
43.628

Vand

Varme

147
139
117
139
126

160
146
102
115
140

Efter overtagelse af driften og optimering er det tydeligt at se at der er en besparelse på
energi forbruget, især hvis vi sammenholder det med den langsomt voksende udleje.
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Status på
virksomhedens mål
Manegen, Sæby Kulturhus
Vision
Det er Kulturhusets tanke at Kulturøen bør tage initiativer, være dynamo for ildsjælene og
have en rolle som det samlende stede for kultur og fritid i kommunen
Mere fokus på børn og unge, da de er en del af det kulturelle vækstlag.
Tidssvarende fysiske rammer, der matcher de lokale behov.
Frie midler / ressourcer til kulturaktiviteter er en nødvendighed, hvis man ønsker, at
kulturhusene skal spille en mere udadvendt og samlende rolle.

Mål og resultat krav
Vi vil være det naturlige valg til sjove og spændende oplevelser for hele familien.
Vi vil have omtanke for den enkelte bruger og der skal være plads til alle.
Vi vil være den attraktive arbejdsplads, der tales om i hele kommunen
Greenkey
Green Key har været en vigtig samarbejdspartner i Sæby Svømmebad.
Green Key er et internationalt anerkendt miljømærke. Det er udbredt i bl.a.
hotelbrancher, restauranter, campingpladser og selvfølgelig haller. Hallerne
certificeres i samarbejde med HI og Horesta.
Sæby Kulturhus har især brugt ordningen til at sætte fokus på energi-forbrug, indeklima,
samt udfasning af skadelige tilsætningsstoffer i rengøringsmidler m.m.
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Virksomhedsplan og
de politiske mål
Manegen, Sæby Kulturhus
Mål
Borgeren i centrum
Tilgodese de organiserede og uorganiserede interessegrupper
Målrettede og tværgående tilbud til forskellige aldersgrupper
Mødested for arrangementer og aktiviteter
Lokale og kommunale tilbud
Brugerinddragelse
Bred vifte af tilbud
Fælles markeringer og selvstændige initiativer
Risikovillighed og mangfoldighed
Samarbejde på tværs
Der ligger stadig et stort potentiale “gemt” i Kulturøen, hvis et samarbejde med
forvaltningens afdeliger og institutioner løbende prioriteres og forbedres.
Der kan via tværgående samarbejde udvikles nye og spændende serviceløsninger overfor
kommune og kommunens borgerne. Desuden er det vores opfattelse at der stadig ligger
mulige rationaliseringsgevinster i drift og ledelse af kulturøen.
Kvartalsmøder i Kulturgruppen, repræsenteret af bibliotek, musikskole og svømmebadet
sikre en åben og konstruktiv dialog der fordre et fælles fodslag for samarbejde.

Udfordring
Optimering og energibesparelse, rækker kun et vist stykke. Når interessen vokser for et
godt produkt, stiger besøgsfrekvensen og vil i sidste ende medfører et naturligt stigende
forbrug. Dette er allerede tydeliggjort i nøgletallene for kulturhuset.
Reduktionen af det kommunale tilskud er efterhånden kommet til det punkt hvor en
yderlig reduktion ikke længere kan udlignes gennem besparelser på det driftsmæssige,
men i værste fald kommer til at påvirke den service og kvalitet der de sidste år har
tiltrukket en større kundekreds.
Ønskes der stadig en stærk kulturel profil i Frederikshavnskommune og Sæby kan der ikke
reduceres yderligt i de midler der er lagt til driften af kulturhuset.
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Fremtidsplaner og
udviklingsmål 2016
Manegen, Sæby Kulturhus
Indsats områder 2016-2017
Organisationsplaner

Status

Et større antal Kulturelle arrangementer, fokus
Samarbejde med et breder fora af foreninger
på en større aldersspredning på arrangementer og private for at sikre et stadig voksende
så borgere fra alle aldersgruppe kan finde
kulturelt udbud.
aktiviteter og tilbud der frister,
Virksomhedsplan et nyt tiltag som bør indgå i
kulturøen kvartals møder.

Virksomhedsplanen bør i fremtiden indgå som
et gennemgående punkt på møderne
En ny handlingsplan skal udarbejdes i 2015

Samarbejde på tværs

Mål

Øget samarbejde mellem forvaltningen,
afdelinger og instutioner.

Målet for 2016 er at sætte Sæby Kulturhus på
dagsordnen. En øget markedsføring af
aktiviteter på kulturøen
2016 vil også indbyde til flere eksempler på
samarbejde på tværs af foreninger og i den
forbindelse flere aktiviteter i kulturhuset og
flere indspark til kommunale opgaver som kan
varetages på kulturøen.
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Perspektivering
Manegen, Sæby Kulturhus
Kultur er noget, der foregår i og mellem mennesker hele tiden. Ideen med kulturhuset er
at skabe et mødested, hvor kulturen her i kystbyområdet kan vokse, udfordres og
udforskes i fællesskab. Manegen Sæby kulturø er et samlingssted, hvor vi kan tilbyde et
varieret udbud af aktiviteter for og af lokalområdets borgere.
Vores unge mennesker mangler et sted at gå hen efter skole, hvor der er spændende
aktiviteter for dem.
Kulturøen, skal med Manegen, Musikskolen, Biblioteket og Svømmebadet være et
attraktivt mødested for ung, som for gammel, med høj oplevelsesværdi og interaktivitet
mellem omegnens borgere og aktøren/kulturhuset. Målet må være at række ud og
inddrage alle til at være med til at gøre livet berigende, oplysende og glædesfyldt
gennem kulturel og debatskabende aktivitet for alle omegnens borgere.
Sæby kulturø tilbyder
- Lokaler til møder, musikøvelse, udstillinger, foredrag, festival, sang, teater, bridge,
svømning, wellness og sport.
- En cafe med mulighed for en kop kaffe og lette anretninger.
- Netcafe for alle (børn, unge, voksne og ældre, hjælp til ældre) med trådløst internet,
- Bibliotek, børneklub for de 0-3 – årige og områdets dagplejemødre.
- Turistinformation

En sund og aktiv befolkning må være målet for enhver kommune. Sunde og aktive
borgere giver et dynamisk samfund og er et stort aktiv for Frederikshavn kommune.
Besparelse på Kultur- og fritidsområdet kan på sigt forringe vilkårene for foreningerne.
Det er vigtigt at der stilles gode og energirigtige faciliteter til rådighed for borgeren og
foreningerne.
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ANSØGNINGSSKEMA
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Ansøger:

Frederikshavn Kajakklub
Kontaktperson navn, mail og tlf./mobil:

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

Jan Michalik
Åparken 24
9900 Frederikshavn
E-mail: jan.michalik@youmail.dk
Mobil: 21 43 7876

Underskudsgaranti

Beskrivelse af aktiviteten/projektet der søges støtte til, herunder det evt. nyskabende:
Freya Hoffmeister fra Husum i Tyskland har i de sidste fem år roet alene rundt om det sydamerikanske kontinent - som første menneske nogen
sinde.
Dette har indbragt hende en lang række udmærkelser, herunder "World Paddle Award 2015", "National Geographics Adventurer of the Year
2015" og "European Adventurer of the Year 2015".
I september 2016 udkommer hendes bog herom "Kap Hoorn wird Dir nicht geschenkt" og hun holder foredrag om denne tur i hele Europa.
Find yderligere informationer om Freya Hoffmeister under http://freyahoffmeister.com/.
Da hun er en bekendt af min kone, har vi et stort ønske om at hente hende til Frederikshavn for at holde dette foredrag her i byen (på engelsk).

Formål med aktiviteten/projektet:

At afholde et lysbilledforedrag med video af Freya Hoffmeister om hendes oplevelser på
kajakturen rundt om Sydamerika i årene 2011 til 2015.
Målgruppe:

Kajakklubber i Nordjylland samt øvrige interesserede
Hvad skal evt. overskud gå til:

Tilskud til en ny kajak til Frederikshavn Kajakklub
Eventuelle samarbejdspartnere:

BUDGET
Beskrivelse
Antal besøgende

Indtægter

Udgifter

150

Med entré

150

15.000

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

1.500

Annoncering mv.

0

Materialer
Lokaler

Arena Nord incl. A/V-udstyr

2.000

Honorar
Andet (beskrivelse)

10.000
Forplejning

750

I alt
Over/underskud

14.250

750

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

Hi kayak friends in Denmark,
this is "THE ONE" you have been looking for to please your fellow paddlers and to
promote our sport to the folks!

"THINK BIGGER! - Survived."
is the title of my thrilling slide-show about my historical "First" around South America by
sea kayak.
I am available for a highly motivating and entertaining evening and would be pleased
about an invitation from you. Take your chance now and book me for a lecture in the
season 2016/2017 ! Please suggest some dates where you would like me to present at
your club.
You can find a reference list of all booked events here, as well as a press text about the
slide show here. Presenting languages are English and German.
My slide show takes 2 x one hour plus break and some following talking/ signature time.
My regular conditions should be 15 € entrance fee per person, where I will take 10 € for
myself. Depending on the distance and time I need to see you it should be minimum 80100 people per show, which you will get easy with some little promotion.
I have posters to print out, pictures to download and the press text. Traveling expenses will
be charged, beamer, screen and microphone comes regularly from you.
To make my visit well worth, I am also available for paddling classes featuring touring,
expedition and a healthy, efficient forward paddling technique.
I may also happy to teach rolling classes in Greenland style.
It would be great to get some feedback!
Venlig hilsen - Herzliche Grüße,
Freya Hoffmeister

Om Freya Hoffmeister

51 år
Tysk, fra Husum
Kommer sammen med Peter Unold, Bestyrelsesmedlem for Dansk Kano og Kajakforbund
– ansvarlig for udvikling og aktivitet.
1970 – 1980 Gymnast på konkurrenceplan
1982 – 1986 Professionel bodybuilder
1986 – 1996 Faldskærmsspringer
Kajakroer
2004
2006
2006 2006
2006 2007 2007 2007 2009 2011 – 2015
2014 -

Arctic Sea Kayak Marathon Norge ( 1. Plads)
Fyn Rundt (2. Plads)
Greenland National Championship – 8 guldmedaljer
Isle of Man rundt (120 Km I 12 timer)
New Foundlands South Coast
New Foundland Avalon
Island rundt (Rekord: 1620 km på 33 dage)
New Zealand Syd rundt (Rekord: 2386 km på 70 dage)
Australien rundt (Rekord 13.790 km på 322 dage)
Sydamerika rundt (Rekord: 26.908 km)
World Paddle Award – Sportswoman of the Year

Se mere her: http://freyahoffmeister.com/
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Beskrivelse af aktiviteten/projektet der søges støtte til, herunder det evt. nyskabende:
Der ansøges om støtte til opstart af et mountainbike løb med start- og målområde ved Bannerslundhallen.
Ruten skal med sine mange højdemeter tiltrække ryttere fra hele landet. Ruten går udelukkende i
Frederikshavns Kommune og fremviser den smukke natur og seværdighederne, blandt andet Knivholt,
Cloostårnet, Pikkerbakken, Bangsbo Fort, Sæby – og naturligvis udsigten over havneområdet og
Frederikshavn By
Løbet vil gerne lægge sig i slipstrømmen af Aalborg MTB marathon. Dette løb har hvert år 3000 deltagere,
hvoraf mange kommer fra udlandet. Vores ambition er at trække nordmænd ned til Danmark.
Vi har i den forbindelse lavet samarbejdsaftaler med Hotel Jutlandia og Strandhotellet i Strandby omkring
samlede pakker til deltagerne. Vores håb er at en deltager tager sin familie med som support og dermed
afholder en forlænget weekend i Danmark (udenfor højsæsonen)
Løbet har adskillige depoter og medhjælpere. Her trækker vi på lokale idrætsforeninger og spejdere, der
honoreres med støtte som tak for hjælpen.
Al indkøb til løbet foretages i lokal handel – primært i samarbejde med Brugsen i Strandby

Formål med aktiviteten/projektet:
- Sætte Frederikshavn og omegn på landkortet som et godt sted for MTB ryttere
- Tiltrække turister og evt. etablere interesse for bosætning i Frederikshavns Kommune
- Støtte lokale idrætsforeninger, spejdere og andre foreninger

291004-08

Side 1 af 3

Ansøgningsskema
Kultur- og Fritidsudvalget
Målgruppe:
MTB ryttere fra ind- og udland
Hvad skal et evt. overskud gå til
Støtte til lokale foreninger, samt indkøb af grej til afholdelse af løb. Dette skal kunne lånes gratis af andre
foreninger (herunder MTB klubberne i Frederikshavn, Aalbæk og Sæby)

Eventuelle samarbejdspartnere:
SEIF, MTB Frederikshavn og Sæby, Lerbæk Rideklub, FDF Frederikshavn

Budget:
Beskrivelse

Indtægter
168.000

Udgifter

Entréindtægter
1000
Salg
Tilskud fra Frederikshavn
kommune

19.000
34.000

Andre budgetterede tilskud –
sponsorater eller anden form for
tilskud.
Egen finansiering

13.000
25.000

Transport
10.000
Annoncering mv.
26.000 (hegn og cykelholdere)
3000 (skilte og vejvisemateriale)
2000

Materialer
Lokaler

45.000 (løn til ansat medarbejder)
15.000 (præmier)
12.000 (rutevagter/vejvisere)
10.000 (Tøj til hjælpere)
15.000 (FDF opsætning af ruten)
2000 (1.hjælp/Beredskabet)
25.000 (forplejning til deltagere)
35.000 (firma til tidtagning)
10.000 (uforudsete udgifter)
235.000

Honorar

Andet (beskrivelse)
235.000
I alt
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.
291004-08
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Ansøgningsskema
Kultur- og Fritidsudvalget
Udokumenterede udgifter, kan ikke indgå i regnskabet og dækkes derfor ikke.
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Samarbejdsaftale mellem

Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Frederikshavn Kommune

Gældende frem til 31.12.2017

1. Indledning
Denne samarbejdsaftale beskriver opgavefordelingen og samarbejdsrelationerne mellem Frederikshavn
Kommune og Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, herefter FUF.

FUFs formål er







at være fællesrepræsentant for ungdomsforeninger i Frederikshavn kommune
at styrke sammenholdet og fremme indbyrdes forståelse foreningerne imellem, ved etablering af
praktisk samarbejde, og formidling af oplysninger om ungdomsarbejdets forskellige former
at medvirke til at skabe offentlig interesse for ungdommens problemer, og til at sætte disse under
debat i foreningernes egne forsamlinger
at repræsentere medlemsforeningerne i forhandlinger med offentlige myndigheder, institutioner
m.v.
at rejse og behandle spørgsmål, der direkte eller indirekte angår ungdomsarbejdet i Frederikshavn
kommune
at påtage sig opgaver, der tjener til støtte og fremme af ungdomsarbejdet og ungdommens interesser

2. Opgaver

FUF varetager følgende opgaver for det driftstilskud som foreningen får af Frederikshavn Kommune:









arrangerer medlemsmøder rundt om i kommunen med jævne mellemrum for at være tæt på ungdomsforeningerne
arbejder for flere foreningstilbud til kommunens unge, bl.a. gennem Fitdeal
er sparringspartner for foreningerne, Frederikshavn Kommune og politikerne
om nødvendigt optræder som talerør i sager, der angår ungdomsforeningerne
arbejder for de bedst mulige foreningslokaler og den bedst mulige udnyttelse af disse lokaler
har repræsentanter med i bestyrelser, råd og nævn, der beskæftiger sig med Frederikshavns ungdom. Det gælder bl.a. Folkeoplysningsudvalget, bestyrelsen i Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole, Det grønne Råd, Integrationsrådet m.m.
udsender hyppige nyhedsbreve for at holde foreningerne orienteret
med jævne mellemrum arrangerer større konferencer med det formål at løfte niveauet for ungdomsarbejdet i Frederikshavn Kommune

3. Dialog mellem FUF og Frederikshavn Kommune
Den daglige kontakt mellem Frederikshavn Kommune og FUF varetages af repræsentanter fra FUFs styrelse
samt Center for Kultur med gensidig orientering, herunder med emner til nyhedsbreve.
4. gange årligt afholder Center for Kultur og Fritid frokostmøder, hvor formanden for FUF samt formand for
Folkeoplysningsudvalget har mulighed for at drøfte aktuelle udfordringer og nye samarbejdsmuligheder.
4. Økonomi

Til FUF ydes der et årligt driftstilskud på 100.000 kr. i henhold til Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune.
Dette beløb bruges til at varetage ovenstående opgaver samt til møder og arrangementer, drift af hjemmeside, understøttelse af nye tiltag f.eks. Fit-deal.
5. årlig status

FUF udarbejder og indsender årligt en statusrapport for nærværende samarbejdsaftale samt regnskab til
Frederikshavn Kommune.
Statusrapporten skal indeholde beretning om det forgangne års arbejde i FUF.
FUF fremsender statusrapporten samt et revideret og godkendt regnskab umiddelbart efter ordinær generalforsamling (senest den 1. maj) til Center for Kultur og Fritid med henblik på forelæggelse for Kultur- og
Fritidsudvalget.
Giver statusrapporten og regnskabet anledning til bemærkninger i Kultur- og Fritidsudvalget, er parterne
enige om gennem dialog at arbejde for en løsning/tilpasning, der kan sikre et tilfredsstillende grundlag for
det videre samarbejde.
6. Ikrafttræden og ophør

Samarbejdsaftalen træder i kraft, når den er godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget og i FUFs bestyrelse.
Samarbejdsaftalen gælder nærværende byrådsperiode ud. Forhandlinger om en forlængelse af samarbejdsaftalen skal være afsluttet inden udgangen af 2017.
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Samarbejdsaftale mellem

Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune og Frederikshavn Kommune

gældende til 31.12.2017

1. Indledning
Denne samarbejdsaftale beskriver opgavefordelingen og samarbejdsrelationerne mellem Frederikshavn
Kommune og Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune, herefter benævnt Idrætssamvirket.
Idrætssamvirket er som paraplyorganisation for den lokale idræt i Frederikshavn Kommune den primære
samarbejdspartner i forhold til forskellige overordnede spørgsmål og opgaver indenfor for det folkeoplysende
område. Samarbejdet sker i respekt for paragraf 2 i Idrætssamvirkets vedtægter: ”Det er Idrætssamvirkets
formål at støtte og fremme idrætslivet i Frederikshavn Kommune, at styrke sammenholdet og samarbejdet
klubberne imellem, at arbejde for at skaffe de tilsluttede foreninger så gode betingelser som muligt, samt at
varetage ethvert forhold, der er eller kan blive af interesse for foreningerne, ...”.
2. Opgaver

Idrætssamvirket varetager følgende opgaver for det driftstilskud som foreningen modtagere af Frederikshavn Kommune:


Deltagelse i det idrætspolitiske arbejde

Idrætssamvirket deltager aktivt i det idræts- og folkeoplysningspolitiske arbejde gennem Folkeoplysningsudvalget, hvor Idrætssamvirket er repræsenteret med 2 medlemmer og 2 suppleanter.
Idrætssamvirkets medlemmer af Folkeoplysningsudvalget indgår i forskellige underudvalg i forbindelse med
udarbejdelse af eksempelvis høringssvar, diverse projektoplæg og implementering af politiske initiativer på
fritidsområdet.
Idrætssamvirket deltager blandt andet i
‒
‒
‒
‒

Lokalefordelingsudvalget
Anlægspuljeudvalget
Sundhedspanelet
Bestyrelsen i Den selvejende institution Skagen Stadion

‒

Deltagelse i øvrigt idrætspolitisk arbejde, herunder
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Arena Nords bestyrelse
Brugerudvalget i Arena Nord
Brugerudvalget i Iscenter Nord
Skagen kultur og fritidscenter
Aalbæk Idrætscenter
Idrætshallens bestyrelse
Repræsentantskabet i Nordjyllands Sportscollege

‒



Ad hoc deltagelse i nedsatte arbejdsgrupper

Godt Gået Prisen

Idrætssamvirket samarbejder med Frederikshavn Kommune om at arrangere og afholde Frederikshavn Byråds årlige prisfest, hvor kommunen sammen med paraplyorganisationerne hædrer idrætsudøvere, frivillige
ledere m.v.


Øvrige aktiviteter

I 2015/6 har Idrætssamvirket desuden varetaget en lang række andre opgaver, blandt andet:
- FITdeal
- Fritidsmesse
- Fritidskonference
- Uddelt Idrætssamvirkets Pris
- Ydet assistance til foreninger
- Deltaget i foreningsjubilæer
- Videreformidlet kommunale tilbud om deltagelse i møder og arbejdsgrupper
- Afgivet høringssvar
- Haft kontakt til WinKAS
- Afholdt netværksmøder
- Deltaget i VM i håndbold
I 2017 påregner vi ud over disse aktiviteter også at invitere til et foredrag for foreningerne.

3. Dialog mellem Idrætssamvirket og Frederikshavn Kommune
 Daglig kontakt mellem Idrætssamvirket og Frederikshavn Kommune varetages mellem repræsentanter
fra Idrætssamvirket og Center for Kultur og Fritid med gensidig orientering.



Center for Kultur og Fritid inviterer formanden for Idrætssamvirket til frokostmøder 4 gange om året,
hvor aktuelle udfordringer og nye samarbejdsmuligheder kan vendes.
Nyhedsbrev fra Center for Kultur og Fritid udsendes i samarbejde med Idrætssamvirket.

4. Økonomi
Til Idrætssamvirket ydes der et årligt driftstilskud på 100.000 kr. i henhold til Tilskudsordning for foreninger i
Frederikshavn Kommune.
5. årlig status
Idrætssamvirket udarbejder og indsender årligt en statusrapport for nærværende samarbejdsaftale samt
regnskab til Frederikshavn Kommune.
Statusrapporten skal indeholde beretning om det forgangne års arbejde i Idrætssamvirket.
Idrætssamvirket fremsender statusrapporten samt et revideret og godkendt regnskab umiddelbart efter ordinær generalforsamling (senest den 1. maj) til Center for Kultur og Fritid med henblik på forelæggelse for
Kultur- og Fritidsudvalget.
Giver statusrapporten og regnskabet anledning til bemærkninger i Kultur- og Fritidsudvalget, er parterne
enige om gennem dialog at arbejde for en løsning/tilpasning, der kan sikre et tilfredsstillende grundlag for det
videre samarbejde.

6. Ikrafttræden og ophør
Samarbejdsaftalen træder i kraft, når den er godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget og i Idrætssamvirkets bestyrelse.
Samarbejdsaftalen gælder nærværende byrådsperiode ud. Forhandlinger om en forlængelse af samarbejdsaftalen skal være afsluttet inden udgangen af 2017.
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Udpegning som regionalt spillested 2017-2020
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har på mødet den 2. maj 2016 besluttet at
udpege Det Musiske Hus som regionalt spillested for perioden 1. januar 2017 til 31. december
2020 med et årligt tilskud på 1.100.000 kr.
Ved ansøgningsfristen den 29. februar 2016 var der indkommet 27 ansøgninger. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har besluttet at udpege 19 spillesteder og give afslag til 8.
Udpegningen af Det Musiske Hus sker under forudsætning af, at der kan opnås enighed med spillestedet og Frederikshavn Kommune om de justeringer af budget, strategi mv., der efter udvalgets vurdering er behov for.
Det Musiske Hus anmodes om – i samråd med Frederikshavn Kommune – at indarbejde følgende
justeringer i sin strategi:


Talentudvikling: Strategien skal indeholde tydelige mål om 1-2 årlige særligt markante
projekter, hvor spillestedet bidrager til at udvikle kvaliteten i vækstlagene og understøtte, at
lokale talenter formidles i landsdelen, nationalt og – hvor det er muligt – internationalt, evt. i
samarbejde med andre regionale spillesteder som Spillestedet Thy og Studenterhuset.



Samarbejde med genreorganisationerne: strategien skal indeholde mål om at styrke
vækstlag og smalle genrer samt dansk musik i udlandet gennem mindst ét årligt projekt
udviklet i samarbejde med en eller flere genreorganisationer.



Ledelse: Strategien skal indeholde mål om udvikling af diversiteten i bestyrelse og ledelse.
Metoden kan f.eks. være, at spillestedets bestyrelse/ledelse hvert andet år systematisk

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond
Slots- og Kulturstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet

Side 2

analyserer spillestedets kompetencebehov og på baggrund heraf vurderer om bestyrelsens
og ledelsens kompetencer og sammensætning matcher disse behov.


Strategien skal indeholde tydeligere mål for udvikling af det nordiske samarbejde.

Derudover skal Det Musiske Hus udarbejde et justeret budget, der er i overensstemmelse med
den justerede strategi og de nu kendte kommunale og statslige tilskudsniveauer.
Før indsendelsesfristen skal Frederikshavn Kommune godkende spillestedets justerede strategi
for 2017-2020 og budget for 2017.

Indsendelse
Senest den 7. september 2016 indsender Det Musiske Hus følgende materiale i én samlet pdffil til agb@kulturstyrelsen.dk senest den 7. september 2016:


Justeret strategi for 2017-2020.



Justeret budget for 2017.



Liste over alle ændringer i strategien i forhold til den strategi der blev indsendt til ansøgningsfristen den 29. februar.



Kommunal godkendelse af spillestedets justerede strategi for 2017-2020 og det justerede budget
for 2017.

Når Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har godkendt det indsendte materiale, vil
det danne grundlag for den efterfølgende treparts rammeaftale, som udarbejdes af Slots- og
Kulturstyrelsen.

Proces
2. maj 2016
Maj-sep.
7. sep.
Nov.-dec.
1. januar 2017

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udpeger de regionale spillesteder for perioden 2017-2020.
Dialog om justeringer af budget, strategi mv. Kontakt Amanda G. Berglund eller
Jan Ole Traasdahl for at aftale nærmere.
De udpegede regionale spillesteder indsender justerede strategier, som herefter
godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.
Slots- og Kulturstyrelsen udarbejder – på baggrund af den godkendte strategi –
et rammeaftaledokument, som herefter underskrives af aftaleparterne.
De nye rammeaftaler træder i kraft.

Økonomi
Statens Kunstfonds tilskud til regionale spillesteder finansieres af årlige bevillinger på finansloven og fra Kulturministeriets musikhandlingsplan ”Talent Forpligter”. På finansloven er der bevilget et årligt beløb på 25,7 mio. kr. og på Musikhandlingsplanen er der i perioden 2015-2018
afsat 7 mio. kr. årligt, heraf 5 mio. kr. øremærket til talentudvikling.

Side 3

Spørgsmål og kommentarer
Såfremt I har spørgsmål eller kommentarer vedrørende udpegningen eller det videre forløb, er I
velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
Jan Ole Traasdahl

Amanda G. Berglund

chefkonsulent

student

Direkte tlf.: 33 74 45 42

Direkte tlf.: 33 74 50 22

E-mail: jot@kulturstyrelsen.dk

E-mail: agb@kulturstyrelsen.dk
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På nedenstående sider er der suppleret ift. projektstøtteudvalgets udpegningsbrev, dateret
2. maj 2016.
Det supplerende indhold er ligeledes markeret med blå tekstfarve i strategien.
Side 14
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Strategi 2017-2020 for Det Musiske Hus
1. Spillestedets formål
Det Musiske Hus skal være et synligt, åbent og genrebredt, rytmisk spillested, som gennem
samarbejde og talentprogrammer udvikler den regionale, rytmiske musik og musikmiljøer.

2. Aktuelle politiske målsætninger
Som regionalt spillested i perioden 2017-2020 vil Det Musiske Hus være omfattet af Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Musiks mål og visioner for de regionale spillesteder i hele landet:
Mål
Målet med de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv
lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
Visioner
De regionale spillesteder fremstår og virker som dynamiske og kompetente kraftcentre, der med
udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af
høj kunstnerisk kvalitet.
De regionale spillesteder er forskelligartede og arbejder hver især målrettet på at udvikle og præcisere en
unik og ambitiøs profil, der udfordrer kunstnere og publikum, og som sætter musikken og den musikalske
oplevelse i centrum. Det enkelte regionale spillested definerer selv sin profil, samt hvordan spillestedet har
til hensigt at realisere de overordnede mål og visioner for regionale spillesteder 2017-2020.
Det Musiske Hus vil desuden være omfattet af målsætninger, fastsat af Frederikshavn Kommune:

Følgende målsætninger for det regionale spillested / Det Musiske Hus, er hentet fra
Rammeaftale og Samarbejdsaftale (Sags ID EMN-2015-00716) mellem Hjørring og
Frederikshavn Kommuner, der beskriver det fælles samarbejde: Kulturalliancen, der er et
tværkommunalt kultursamarbejde, der har til hensigt at styrke kulturlivet og den regionale
sammenhængskraft.
Om musikområdet, skrives der i samarbejdsaftalen:
Frederikshavn og Hjørring Kommunes overordnede mål med samarbejdssaftalen er:
* at støtte det lokale koncertudbud, primært fra den danske musikscene
* udvikle viden og rammer indenfor vækstlag, upcoming bands, øvefaciliteter, netværk og
events
* at fastholde og udvikle områdets talentarbejde og tiltrækningskraft
* at placere området som et fyrtårn i regionen og bidrage til publikumsudvikling på
koncertområdet
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3. Aktuelle muligheder og udfordringer
Det Musiske Hus ønsker i den kommende bevillingsperiode at skærpe sin profil som
Vendsyssels og Nordjyllands talentudviklingsplatform indenfor rytmisk musik.
Det vil vi sikre gennem følgende strategiske fokusområder:
Som producerende spillested, ønsker Det Musiske Hus at fokusere på at udvikle talentprogrammer
for musikere og arrangører. Fødekæden for den professionelle musiker og arrangør starter her: I
folkeskolen, på Musikskolen, i øvelokalet - og på det lokale spillested. At designe og præsentere
talentprogrammer ser vi som helt afgørende for på langt sigt at fastholde og øge interessen for rytmisk
musik i vores område - og for at skabe indgangen til en professionel karriere for en ung artist eller
arrangør. Udvikling af talentprogrammer, coachingforløb og læringskoncepter skal være et af
spillestedets væsentligste aktivitetsområder.
Som samarbejdende spillested, har Det Musiske Hus indenfor de seneste år taget initiativ til en
række forløb med andre spillesteder, musikaktører og musikere fra hele Nordjylland. De kompetencer,
vi som spillested har, vil vi have ud at arbejde andre steder - ligesom de scener, vi råder over, skal
gøre endnu mere tilgængelige for eksterne aktører. Over de næste fire år ønsker spillestedet, så at
sige, endnu mere at “åbne sig mod lokalsamfundet” - en kommunikationsstrategi er allerede igangsat,
der opfordrer eksterne aktører til at tænke med-, foreslå- og afvikle egne ideer med udgangspunkt i
den rytmiske musik - i samarbejde med det regionale spillested.
Som udviklende spillested har Det Musiske Hus gennem alle årene haft tæt tilknytning til
Eventteknikeruddannelsen EUC Nord, Frederikshavn (eneste eventteknikeruddannelse udenfor
København), der uddanner lys- og lydteknikere til koncerthusene i Danmark (og udlandet). Med Det
Musiske Hus’ status som regionalt spillested er kontaktfladen til uddannelsen øget. Det har blandt
andet medført udviklingssamarbejde om koncertformater, praktikforløb, uddannelsesaftaler og
branchemøder for aktører og spillesteder. Der er enighed om, at samarbejdet udvikler både spillested
og eventteknikeruddannelse - og samarbejdet er i vækstlagene med til at professionalisere
koncertafvikling for lokale arrangør- og musiktalenter. Samarbejdet er også med til at profilere
spillestedet, da eleverne anvender spillestedets scener og huse til undervisning og til de afsluttende
eksamensopgaver, hvor spillestedsledere (elevernes arbejdsgivere) fra Danmark og Norden deltager
under eksaminationer. Samarbejdet med de lokale uddannelser skal over de næste fire år understøtte
spillestedets synlighed, talentarbejde, publikumsudvikling og koncertafvikling.

I korte træk ser vi følgende muligheder og potentialer for Det Musiske Hus som regionalt spillested:
1: TALENTER: Udvikling af talenter på scenen, med fokus på sangskrivning, sceneoptræden, ledelse
og karriere. Der er fokus på at afprøve og forme talentet - ligesom økonomi og planlægning indgår
som væsentlige begreber.
2: KONCERTFORMAT: Udvikling af nye koncertformater med fokus på involvering af lokale
arrangører, lokale musikere, supplerende kunstarter og relevante uddannelsesinstitutioner. Her skaber
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vi benspænd for musikken og udvider oplevelsesrummet for publikum: På egne scener og på scener
rundt om i regionen.
3: PROGRAM: Præsentation af genrebredt musikprogram, udvikling af en brugerdreven musikscene
og skabelse af en inkluderende og eksperimenterende læringsplatform for lokale musikarrangører.

Det Musiske Hus er Vendsyssels største venue for rytmisk musik. Som spillested når vi ud til omkring
200.000 mennesker i vores lokalområde: Frederikshavn, Sæby, Skagen, Hirtshals, Hjørring,
Dronninglund, Brønderslev - for at nævne de største byer. Gennem de seneste to perioder har
spillestedet via udvidet markedsføring og koncertoplevelser fået en plads på Nordjydernes liste over
foretrukne koncertsteder. 42% af vores billetkøbere er bosiddende udenfor Frederikshavn Kommunqe.
Nordjylland har brug for et professionelt spillested, som er nytænkende og som kan præsentere et
bredt, genremæssigt program - samt sikre udvikling i vækstlaget. Et spillested, der formår og forpligter
sig til at tænke bredt og nå publikummer i flere kommuner og byer i nærområdet. Og et spillested, der
kan tilbyde forskellige scener med plads til alt fra den lille intime koncert - til de store, internationale
navne.
Spillestedet råder over tre venues, der hver især tilbyder artisten og gæsten koncertoplevelser,
tilpasset genrer, publikumsantal, oplevelse, service og økonomi. Det giver en god dynamik i forhold til
konceptudvikling, publikumsoplevelser, booking af artister og afvikling af koncerter. Fra den lille
koncert i rå omgivelser i Maskinhallen - over Det Musiske Hus’ roste, akustiske sal - til den helt store
arenaoplevelse med 4.000 koncertgæster i Arena Nord.

4. Vision for Det Musiske Hus
Det Musiske Hus (DMH) skal være et synligt og inkluderende spillested, der orienterer sig mod
musikaktørerne, musik- og øvemiljøerne og de professionelle musikere i vores landsdel.
DMH skal være et spillested, der samarbejder med- og understøtter de aktører på musikområdet i
regionen, der selv ønsker at skabe nye rammer for musikken, talentet og publikum.
DMH skal forblive - og øge sin rolle som - Vendsyssels vigtigste koncertsted, der præsenterer rytmisk
musik gennem et genrebredt program med nye- og etablerede kunstnere fra ind- og udland - overfor
eksisterende og nye publikumstyper.

5. Opgaver for Det Musiske Hus
Regionale spillesteder realiserer deres mål og visioner gennem målrettede aktiviteter inden for fem strategiske
opgaver:
•

Koncertvirksomhed
o

Små koncerter

o

Mellemstore koncerter

o

Store koncerter
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•

Udvikling af musiklivet, herunder talentudvikling, vækstlag og smalle genrer

•

Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation

•

Eksternt samarbejde

•

Ledelse, organisation og opgaveløsning

I det følgende beskrives den aktuelle status og forventningerne til 2017-2020 for hver af de fem strategiske
opgaver.

5.1. Koncertvirksomhed
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks overordnede målsætning for alle regionale spillesteder: De
regionale spillesteders koncertvirksomhed bidrager til at formidle og præsentere regional, national og international
rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet samt at holde prioriteret fokus på udvikling og nytænkning.

For den ansøgte periode 2017-2020 ønsker Det Musiske Hus at gennemføre sin koncertvirksomhed
med følgende publikumsantal fordelt på de tre grupper: Små (K1), koncerter med under 50 solgte
billetter, mellemstore (K2), koncerter med 50-300 solgte billetter og store (K3) koncerter med over 300
solgte billetter. Dette er en ændring ift. de tidligere bevillingsperioders fordeling.

Små koncerter (K1)
______________________________________________________________________________
Aktuel status
Spillestedet har afholdt det antal K1 koncerter som er beskrevet i den
forrige spillestedsaftale. K1 koncerter har været afholdt primært på de to
venues: Det Musiske Hus og Maskinhallen.
Små og ukendte navne er en udfordring for spillestedet, da et nordjysk,
traditionsbundet publikum gerne kommer til musik, som de kender. Og
det er mere tilbageholdende ift. ny musik.
Et nyt projektforløb med unge arrangører har haft til formål at igangsætte
en ændring af dette. Projektet er afprøvet de seneste tre sæsoner (forår
+efterår 2015 samt forår 2016) med koncertrækken “DE5NYE”. Senest
med afprøvning af ansvar for koncertafvikling, backstageservice og PR.
Projektforløbet har gjort, at der er opnået en større lokal bevidsthed om
at anvende spillestedet til brugerinvolverende spilestedsaktiviteter.
Som en del af talentforløbet ”Lydkanten”, har spillestedet ligeledes
afholdt en række K1 koncerter - hvor værdien af at kombinere lokale
talenter med professionelle musikere har været afprøvet og vist positive
resultater. Koncerterne er afviklet på venues udenfor Frederikshavn utraditionelle og arkitektonisk interessante steder (kirker, slotte,
gallerier), der har været en bevidst del af markedsføringen. Dette har
været medvirkende til at trække et nyt publikum.
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Ligeledes har der været afprøvet nye koncertformater i samarbejde med
blandt andre Eventteknikeruddannelsen og inviterede lys-kunstnere.
Stor succes for medvirkende band og kunstner - men endnu ikke
markant publikumssucces.
“DE 5 NYE” er også blevet afprøvet med udvidelse af koncertoplevelsen
med kunstneriske/arkitektoniske virkemidler i koncertrummet. Kunstnere
og publikum har taget godt imod det - og det har inspireret til udvikling af
nye publikumsoplevelser i.f.m. K1 koncerterne.
I samarbejde med en lokal komponist, er der gennemført K1 koncerter
på tre forskellige bunker-locations i Nordjylland. Projekt RESPONS
afprøver lyd, rum og kommunikation med publikum. Bunkernes rå og
resonansgivende karakter spiller med - mens komponistens og hendes
trio udfordres af rummets indflydelse på det musikalske udtryk.
Et samarbejde med den lokale Musikskole er gennem de seneste to år
øget - konkret er der gennemført koncerter, læringsforløb og clinics hvor
fokus er mødet mellem den professionelle musiker og den unge.
Sammen med Musiskskolen har vi udviklet konceptet: Musik Fra
Alverdens Lande - der er en koncert- og læringsplatform, for
Musikskolens talentklasser. Her møder eleverne alle mulige genrer
gennem danske og udenlandske artister/bands - afholder workshop - og
om aftenen offentlig koncert på spillestedet.
______________________________________________________________________________
Mål 2017-2020
* Øge kendskabsgraden til spillestedets kvaliteter, muligheder og
åbenhed overfor arrangører og lokale musikere
* Udfordre bookere og upcoming artister ift. at være medskabende på
små, lokale og stedspecifikke musikalske oplevelser.
* Øge inddragelsen af lokale arrangører og afviklere.
* Skabe nye, brugerdrevne scener med inkludering af andre
kunstretninger og kulturelementer.
* Kombinere upcoming nationale artister med lokale solister/bands.
* Skabe interessante, oplevelsesorienterede koncertrum

STRATEGI 2017-2020 FOR DET MUSISKE HUS

5
!

RØD tekstmarkering: Statens Kunstfond vejledningstekst / BLÅ tekstmarkering: Supplerende tekst til revideret strategi, Det Musiske Hus

______________________________________________________________________________
Metoder 2017-2020
* Aktiv, udadgående og synlig ledelse på spillestedet - hvilket konkret
indebærer, at spillestedslederen er ude i miljøerne som aktiv
dialogpartner og promoter for spillestedets målsætninger.
* Udvikle nye samarbejdsformater med lokale organisationer/
institutioner, Musikskolen, folkeskolen, klublivet i kommunen om
kommende koncerter og artister
* Inspirere musik- og øvemiljøer i regionen via dialogmøder,
arrangementer og koncertoplevelser
* Designe læringsforløb for arrangører
* Udvidet markedsføring af arrangementer og kunstnere
* Lokalt pressearbejde
* Kreativitet ift. nye samarbejdsformer og koncertformater gennem
involvering af personalegruppen, timelønnede og frivillige på
spillestedet

______________________________________________________________________________
Indikatorer for målopfyldelsen 2017-2020
* Øget publikumstilgang på K1 koncerter
* Flere involverede fra det lokale/regionale musikliv
* Flere engagerede musikarrangører og kulturagenter
* Øget samarbejde med skoler/institutioner om stærke koncepter for at
opleve livemusik
______________________________________________________________________________

Mellemstore koncerter (K2)
______________________________________________________________________________
Aktuel status
Spillestedets K2 koncerter er med til at placere Det Musiske Hus som
landsdelens leverandør af rytmisk musik indenfor alle de rytmiske
genrer. Her eksperimenterer huset med danske og udenlandske navne
indenfor smalle genrer og forskellige blandingsformer - og tilbyder vores

STRATEGI 2017-2020 FOR DET MUSISKE HUS

6
!

RØD tekstmarkering: Statens Kunstfond vejledningstekst / BLÅ tekstmarkering: Supplerende tekst til revideret strategi, Det Musiske Hus

publikum gode og vedkommende musikalske oplevelser. Det er også
her, vi føder det lokale behov for det kendte: Blues, rock og pop. Ikke alt
skal være eksperimenterende og andeledes - traditioner og grundgenrer
skal holdes ved lige og præsenteres professionelt og tilgængeligt - da de
ofte er indgangen til flere og mere vovede musikalske oplevelser.
K2 koncerterne er ofte en del af vores incitamentsprogrammer. Som
eksempel kan nævnes: Frontløberne, en rabatordning, der i dag tilbydes
ca.150 ”frontløbere” gennem et tilmeldingsprincip. En frontløber er en
person, der er ansat i en virksomhed i vores lokalområde. Frontløberens
opgave er at gøre kollegerne på virksomheden interesseret i vores
musikprogram, arrangere en fælles tur til spillestedet og nyde en aften
med god musik.
K2 koncerterne er også interessante for foreninger, store
personalegrupper og organisationer - med hvem vi ofte laver
specialtilbud på reducerede billetpriser/mængderabat eller tilkøb af
ekstra ydelser, der udvider koncertoplevelsen.

______________________________________________________________________________
Mål 2017-2020
* Fastholde højt, kunstnerisk niveau
* Øge koncertfrekvensen hos kernemålgrupperne
* Være synlige i lokalområdet med koncerter og vores scener

______________________________________________________________________________
Metoder 2017-2020
* Tæt samarbejde med bookingbureauer og management om at levere
relevant og interessant musik
* Løbende udvikle vedkommende og brugerinvolverende
incitamentsprogrammer. Fx arbejde med klubprincipper, der skaber
ekstraoplevelser for medlemmer
* Sammensætte relevante koncertpakker med udgangspunkt i
eksempelvis genrer, afviklingstidspunkter eller venue
* Brugeranalyser

______________________________________________________________________________
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Indikatorer for målopfyldelsen 2017-2020
* Øget publikumstilgang på K2 koncerter
* Større kendskabsgrad til spillestedet
* Øget presseomtale
______________________________________________________________________________

Store koncerter (K3)
______________________________________________________________________________
Aktuel status
Med K3 koncerterne formår spillestedet af trække publikum fra hele
landsdelen - og ved enkelte tilfælde ligeledes fra Danmark, Sverige og
Norge. Koncerter afholdt med internationale og nationale navne i Det
Musiske Hus og Arena Nord giver spillestedet stor synlighed og
anvendes til at markedsføre spillestedets øvrige koncert- og
udviklingsaktiviteter.
Der kan være stor økonomisk risiko forbundet med K3 koncerterne, men
vi anser dem for vigtige og afgørende for en fortsat fokus på musikken
og kulturen. Desuden er de vigtige ift. at kunne tiltrække erhvervsliv,
handelsstand, hoteller, restauranter og andre lokale bidragydere, der ser
et lokalt vækstpotentiale i at præsentere kvalitetsmusik og oplevelser i
Vendsyssel. Spillestedet har siden 2011 opbygget et sponsornetværk fra
på 60 sponsorer og samarbejdspartnere - allesammen fra det lokale og
regionale erhvervsliv.
K3 koncerterne i Arena Nord afholdes med profilerede, internationale
navne, og store danske artister (2.000 til 4.000 gæster). Hertil kommer
de K3 koncerter, der afholdes i Det Musiske Hus (400 siddende/900
stående). Det er primært et program med kendte, brede, danske
kunstnere - der traditionelt sælger godt over hele landet - men også
kunstnere, der har et mere lokalt præg. De danner et kunstnerisk
fundament på vores spillested, hvor vi som hus ønsker at levere kvalitet
fra offentliggørelse af artisten til publikums hjemtur fra koncerten.
______________________________________________________________________________
Mål 2017-2020
* Fastholde højt kvalitetsniveau
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* Øge kendskabsgraden hos koncertgæster i hele DK på udvalgte,
store navne
* Vælge rigtigt - og skabe endnu flere udsolgte koncerter!

______________________________________________________________________________
Metoder 2017-2020
* Udvidet markedsføring
* Service og kundebetjening
* Brugeranalyser
* Pressearbejde
______________________________________________________________________________
Indikatorer for målopfyldelsen 2017-2020
* Øget publikumstilgang på K3 koncerter
* Større kendskabsgrad til spillestedet
* Øget brugeromtale på sociale medier
______________________________________________________________________________
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Nøgletal for koncertvirksomheden

Real.

Antal slgt.

Forventet

Forventet

Forventet

Forventet

Forventet

Forventet

Forventet

Forventet

koncerttal

billetter

koncerttal

billetsalg

koncerttal

billetsalg

koncerttal

billetsalg

koncerttal

billetsalg

2015

2015

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

38

430

35

700

35

700

35

700

35

700

21

1203

28

3500

28

3600

28

3700

28

3800

29

7747

17

10500

17

10700

17

10900

17

11100

88

9380

80

14700

80

15000

80

15300

80

15600

(K1)

(K2)

(K3)

I alt

Tabellen viser antallet af koncerter og solgte billetter i 2015 samt forventningerne til årene 2017-2020. Bemærk at
tabellen kun medregner koncerter, hvortil der tages entre.

5.2. Udvikling af musiklivet, herunder talentudvikling, vækstlag og
smalle genrer
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks overordnede målsætning for alle regionale spillesteder:
Regionale spillesteder bidrager til at udvikle kvalitet, mangfoldighed og nyskabelse i musiklivet, herunder
talentudvikling, vækstlag og smalle genrer.

______________________________________________________________________________
Aktuel status
Spillestedets koncertvirksomhed er grundlæggende og helt afgørende
som afsæt for de udviklingsaktiviteter, vi sætter i gang.
Med baggrund i en fortsat professionel, genrebred rytmisk scene, ønsker
vi at designe og præsentere talentprogrammer, for på langt sigt at
fastholde og øge interessen for rytmisk musik i vores område - og for at
skabe indgangen til en professionel karriere for en ung artist eller
arrangør. Udvikling af talentprogrammer, coachingforløb og
læringskoncepter skal være et af spillestedets væsentligste
aktivitetsområder.
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Spillestedet har i seneste periode igangsat og gennemført følgende
udviklingsaktiviteter, der vil fortsætte, udbygges og suppleres ind i næste
periode 2017-2020:
Lydkanten Songwriter
Talentforløb for unge, nordjyske sangskrivere. Lydkanten er
spillestedet flagskib ift. talentudvikling. Det er et stort og
ressourcekrævende forløb, der udover at invitere de lokale sangskrive
indenfor i maskinrummet sammen med professionelle sangskrivere også
har som mål at inkludere semiprofessionelle arrangører og producenter i
udviklingen og driften af forløbet. Visionen for Lydkanten er, at skabe en
permanent, nordjysk platform med fokus på original sangskrivning.
”Lydkanten 1” blev afholdt efterår 2015. Her gennemførte 8 unge
sangskrivere forløbet - de har alle fortsat deres arbejde med musik og
sangskrivning efter forløbet. Af deres efterfølgende aktiviteter kan
nævnes: Indspilning, udgivelser, bigband arrangementer af deres
kompositioner, koncerter og TV optræden.
Lydkanten: Til forløbet udvælges der 8-10 talenter. Under forløbet
møder talenterne etablerede sangskrivere, fra hvem de lærer om
skriveprocessen, skriver sange og afslutter med fire koncerter med eget
sangmateriale - sammen med deres undervisere.
Koncerterne er en del af spillestedets koncertprogram - og koncerterne
afholdes på utraditionelle steder rundet om i Vendsyssel - steder, der
arkitektonisk er særegne og interessante - og steder, der er med til at
sætte musikalsk lys rundt i hele vores lokalområde
”Lydkanten 2” gennemføres forår 2016. Forløbet gennemføres i
sammen med Kulturalliancen - et samarbejde mellem Hjørring- og
Frederikshavn Kommune.

Lydkanten Production
Talent- og managementforløb for unge, nordjyske arrangører.
Parallelt med songwriterforløbet gennemfører vi et produktionsforløb,
hvor arrangørtalenter fra hele Nordjylland får mulighed for at deltage.
Under forløbet møder de repræsentanter fra musikbranchen,
festivalmiljøet og fra vores eget spillested. De vil blandt andet blive
undervist i planlægning, økonomi, PR, afvikling og sikkerhed - og de vil få
ansvar for at planlægge og gennemføre de fire Lydkanten-koncerter, som
talenter og coaches skal spille.
Formålet med Lydkanten Production er at skabe en lokal interesse for
selv at være aktiv og producerende indenfor musik. Som spillested
repræsenterer vi masser af kompetencer, som vi ønsker skal i spil lokalt dette forløb håber vi kan udvikles sig til et permanent arrangørforløb, der
på sigt vil skabe flere musikarrangementer og mere publikum i vores del
af Danmark.
Der er plads til 10-15 unge på forløbet.
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Rockweekend
Mødested og videnportal for unge, nordjyske rockmusikere.
Med RockWeekend har vi skabt en hyggelig og aktiv weekend for bands,
der ønsker at blive klogere på dem selv, deres musik og hvordan de kan
komme videre.
Det er tre dage i Det Musiske Hus og Maskinhallen, hvor bands kan
møde hinanden - og møde nationale organisationer på musikområdet,
eksempelvis: KODA, Promus, DMF, modtage coaching i PR, turné og
profil - og hvor de får mulighed for at spille selv.
Jazzcamp for piger
Læring og mødet med den professionelle
Det Musiske Hus deltager i det landsdækkende Jazzcamp program
sammen med musikskolerne i Hjørring og Frederikshavn, Jazzdanmark
og CPH Jazzfestival.
Plekter
Bands bytter by
Endnu et landsdækkende program, hvor spillestedet deltager med et kald
ud til vores lokale talenter om at deltage - og afholdelse af koncerter - i
samarbejde med ORA.
BandBattle
Regional talentkonkurrence for bands og artister
BandBattle er et mangeårigt konkurrencekoncept drevet af Skråen i
Aalborg. Det Musiske Hus deltager med scene for indledende heat inden
finalen i Aalborg.
Skolen i Musikken
Musikpædagogisk livekoncept for folkeskolen.
Sammen med en kreds af skoler i lokalområdet er spillestedet venue for
en afsluttende megakoncert med bands og solister fra de deltagende
skoler. Konceptet er, at skolernes musiklærere kan vælge at arbejde frem
mod koncertdagen - melde sig til - og dermed få en plads på scenen med
en eller flere optrædende. Alle elever kan få en aktiv rolle. Også hvis man
ikke synger eller spiller. Der arbejdes med PR, teknik og
publikumshåndtering som opgaver til de elever, der har interesse for det.
Koncerten afvikles i professionelle omgivelser på spillestedet - og der
suppleres med et tarifbetalt orkester, der afslutter koncerten. Publikum er
alle skolekammeraterne.
Konceptet indeholder også mulighed for at opleve professionelle
eftermiddags-livekoncerter.

Teknik og afvikling
Samarbejde med folkeskole ift. produktion, afvikling og publikum
Gennem de seneste 3 år har spillestedet fungeret som åbent værksted
for elever fra folkeskolerne i Hjørring, hvorfra det lokale KulturCrew har
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medvirket som afviklere og teknisk service på udvalgte koncerter i Arena
Nord og Det Musiske Hus. Formålet er at give eleverne et 1:1 indblik i
afvikling af store begivenheder - for at se frem mod evt fremtidig karriere
eller uddannelse - og for at præsentere muligheden for de unge for selv
at skabe noget i sit lokalområde.
Teknik og afvikling
Samarbejde med ungdomsskole ift. produktion, afvikling og
publikum
Hørby Efterskole, der har en musikprofil, har gennem de seneste 8 år
været tilknyttet spillestedet via samproduktioner ifm. efterskolens
afslutningsforestillinger/-koncerter. Eleverne er i tæt samarbejde med
spillestedets tekniske personale om planlægning og afvikling af
arrangementerne. Det er med til at udvikle elvernes perspektiv på
kompetencer ift. afvikling af livemusik - ligesom det øger kvaliteten af
deres afslutningsarrangement.
Talentkoncerter
Support- og foyerkoncerter i.f.m. udvalgte koncerter på spillestedet
for elever fra Musikskolens talentklasser
Samarbejdet med Musikskolen resulterer blandt andet i, at eleverne fra
talentklasserne får mulighed for at stå på scenen med vores
professionelle kunstnere. I hver sæson er der et mindre antal koncerter,
hvor vi arrangerer support- og foyerkoncerter med eleverne. Udover det
rent musikalske, lægger vi vægt på de unges indstilling og engagement til
afvikling, kommunikation og publikumshåndtering.
”De fem nye”
Genrebredt koncertkoncept, kurateret og afviklet i samarbejde med
lokale unge.
”De fem nye” fungerer som spillestedets testcenter for arrangørtalenter
og afviklere. Samtidig er koncerterne med til at løfte niveauet og antallet
af små og smalle koncerter - specielt rettet mod unge. Koncerterne kører
på tredie sæson - og det er med stigende kvalitet og deltagelse fra lokale
unge. I tredie sæson er konceptet nu så langt, at budget, kontraktarbejde
og fordeling af vagtplaner ligger hos de unge arrangører. Det regionale
spillested/Det Musiske Hus er garant for kvalitet og afvikling ift. kunstnere
- men det er de unge, der er i front - både afviklingsmæssigt og på PR
siden.
Fremwerk
Ungt arrangørnetværk, med fokus på rytmisk musik, læring og lokal
PR for kultur og kunst.
Spillestedet igangsatte i efteråret 2014 en proces med rekruttering af
unge arrangører - med fokus på rytmisk musik, men også med en
bredere kulturel vinkel. Det lykkedes at rekruttere 15 unge, der i foråret
2015 gennemførte et kursusforløb - arrangeret af spillestedet og
Musikskolen. Kurset indeholdt 6 workshopdage (med eksterne

STRATEGI 2017-2020 FOR DET MUSISKE HUS

!13

RØD tekstmarkering: Statens Kunstfond vejledningstekst / BLÅ tekstmarkering: Supplerende tekst til revideret strategi, Det Musiske Hus

undervisere) med følgende temaer: 1. Fællesskab / 2. Idéudvikling / 3.
Projektledelse / 4. Publikumsudvikling / 5. Økonomi / 6. Kommunikation.
Det resulterede i etableringen af FREMWERK (de unges egen idé til
navn) - som fik deres eget kontor/mødelokale i Maskinhallen. Her bor de
sammen med Filmmaskinen (lokalt filmværksted for unge) og Ventilen
(ungeprojekt for ensomme unge). Et potentielt kommende ungemiljø med
et bredt mix af unge. Maskinhallen indeholder samtidig vores to mindste
musikscener.
Visionen er, at det fremtidige brugerdrevne, upcoming spillested i
Frederikshavn skal bygges på et bredt grundlag af unge og etablering af
et involverende læringsmiljø.
______________________________________________________________________________
Mål 2017-2020
At fungere som lokalområdets primære aktør for etablering af
talentforløb - i samarbejde med relevante lokale, regionale og
nationale aktører - for at øge kvalitet i- og kvantitet af
originalskrevet, rytmisk musik.
Regionalt spillestedssamarbejde
Projekter med regionale musikskoler omkring sangskrivning og
talentudvikling
Spillestedet Thy og Det Musiske Hus vil i perioden udvikle et samarbejde
med de kommunale musikskoler i Thisted og Frederikshavn (evt. også
med de omkringliggende musikskoler) omkring styrkelse af vækstlag og
talentudvikling inden for sangskrivning og skabelse af ny originalmusik i
lokalområdet.
Arbejdet skal foregå dels i samarbejde med lokalt forankrede aktører
som Lydkanten og Thy Music Collective, hvor allerede tilgængelige
kompetencer og erfaringer kan bringes i spil - og dels i samarbejde med
eksterne konsulenter og undervisere med relevante kompetencer og
branchekendskab.
Spillestederne og musikskolerne skal sammen arrangere workshops,
undervisning og mentorforløb for de af musikskolernes elever, som
ønsker at tilføje en mere skabende og kreativ dimension til det at være
musikskoleelev. Disse forløb vil både omhandle konkrete værktøjer til
sangskrivning og komposition såvel som brancherelevante emner som
booking, promotion og organisation.
Spillestederne giver i disse forløb eleverne mulighed for at prøve deres
materiale af foran et live-publikum og kan i samarbejde arrangere
udvekslingsturneer rundt i Nordjylland (evt. også i samarbejde med
Studenterhuset), så eleverne får mulighed for at opbygge et publikum og
netværk uden for deres lokalområde. Disse turneer kan desuden kædes
sammen med de tre regionale spillesteders ønske om at præsentere
musik uden for de etablerede musikscener i Nordjylland. Særligt
talentfulde elever kan desuden tilbydes opvarmningskoncerter ved
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spillestedernes almindelige koncerter, hvis kvaliteten vurderes til at være
høj nok.
Forløbene kan evt. udvides til også at omfatte eksempelvis MGKstuderende.

______________________________________________________________________________
Metoder 2017-2020
* Opsøge talentet i musik- og arrangørmiljøerne i regionen gennem
besøg, invitationer til udviklingsmøder på spillestedet og fælles
koncertoplevelser
* I samarbejde med eksterne aktører løbende udvikle nye, relevante
talentforløb.
* Musikskolen og DMH ønsker over de kommende år at etablere en
sangskrivningsplatform for 12-16 årige .
* Italesætte musik som kunstart og kulturbærer offentligt gennem
pressearbejde, kronikker og organisationsarbejde
* Være partner i relevante, nationale talentforløb, der afspejler
dagsaktuelle udfordringer på musikområdet
* Tilbyde viden, kurser og projektforløb lokalt
* Være synlige på alle medieplatforme
* Øge spillestedets viden og kompetencer ift. at arbejde med talent,
talentudvikling og kunst

______________________________________________________________________________
Indikatorer for målopfyldelsen 2017-2020
* Øge antallet af aktive musikere i lokalområdet
* Øge antallet af nye værker
* Øge antallet af uropførelser
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5.3. Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks overordnede målsætning for alle regionale spillesteder:
Regionale spillesteder bidrager til at styrke musikinteressen i hele landet ved at formidle musik som en god og
udviklende oplevelse. Spillestederne arbejder strategisk og involverende med at udvikle eksisterende og nye
publikumsgrupper – særligt med henblik på børn og unge.

______________________________________________________________________________
Aktuel status
Spillestedets synlighed i lokalområdet kommer konkret til udtryk gennem
vores markedsføringsindsats, der blandt andet indeholder annoncering
regionalt og lokalt via aviser og ugeaviser. Vi har en velfungerende
hjemmeside, hvortil det er lykkedes os at flytte en stigende del af vores
billetsalg. Vi har en meget bevidst onlinestrategi - og vi kommunikerer
direkte og hurtigt med vores kunder på Facebook. To gange om året
udsender vi et magasin til ca 70.000 husstande i vores nærområde
(Frederikshavn, Sæby, Hjørring, Skagen, Brønderslev). Vi samarbejder
med de lokale nyhedsmedier om redaktionelt stof, og vi er proaktive ift.
pressekontakt, når spillestedet møder udfordringer i hverdagen. Vi har
stor fokus på at være synlige i bybilledet. Brug af bannere, plakater og
flyers er en del af vores strategi, ligesom vi ved stort set alle koncerter
tager afsked med vores gæster ved at uddele koncertinformationer på de
næste arrangementer i huset.
Generelt: Vi har en erklæret politik om åbenhed og transparens. Den er
med til at sikre et højt tillidsniveau lokalt.
DMH udvikler og gennemfører følgende projekter og aktiviteter
vedrørende publikumsudvikling:
Efterklang
Regionalt publikumsudviklingsprojekt.
Udviklingsprojektet afvikles i et samarbejde mellem fem spillesteder
( Stubhuset, Alfa, Thisted Musikteater, Kulturcenter Jammerbugt) fra fem
forskellige kommuner i region nordjylland (Frederikshavn, Thisted, Aars,
Jammerbugt, Rebild). Projektet og samarbejdets intention er, at hvert
spillested udvikler sine egne publikumsprojekter - og at læring fra de
lokale projekter går på tværs og videre ud til de øvrige spillesteder i
regionen. Der er søgt midler til at projektansætte eksterne konsulenter,
der får til opgave at: Definere de fem spillesteders projekter / Skabe
grundlag for gennemførelse / Offentliggørelse af resultater.
Projektet sikrer, at der tilføres ny viden til spillestedernes personale og
at der udvikles og gennemføres konkrete arrangementer, der kan måles
på.
Projektet støttes af Region Nordjyllands kulturpulje, Statens Kunstfond
og ansøgernes hjemkommuner. “Efterklang” forventes afsluttet december
2017.
”Album”
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Koncertformat, hvor et kendt musikalbum opføres af lokale/
regionale professionelle musikere,
For at hylde de musikere, der bor her og som prøver at leve af musikken,
har spillestedet involveret en række lokale/regionale musikere i et nyt
koncertformat, der skal fortolke et kendt værk fra rock/pophistorien.
“Album” har også til formål at præsentere musikken for publikum i en ny
ramme: At lytte til en kunstners oprindelige valg af musiknumre og
rækkefølge. “Album” drives af de involverede musikere, og støttes af Det
Musiske Hus, eksterne fondsmidler samt koncertindtægter.
“Frederikshavn Bluesfestival”
Blues fra hele verden
Spillestedet er fra 2012 blevet vært og medarrangør af Frederikshavn
Bluesfestival. Det er en festival, der har præsenteret navne som Peter
Green, Gary Moore, Johnny Winter, Walter Trout, Imelda May, Ruthie
Foster, Kenny Wayne, Shepherd, Diunna Greenleaf, Thorbjørn Risager,
Mike Andersen. En festival, der trækker publikum fra hele skandinavien,
og som giver spillestedet og Nordjylland omtale nationalt og
internationalt.
“Beach Party”
Samarbejde med lokale unge om afvikling af nyt sommer koncept
Palmestranden nord for Frederikshavn er et kommunalt anlagt
fritidsområde, der må anvendes til aktiviteter hele året. Om sommeren er
det et sikkert trækplaster for lokale og turister, da der udsættes 60
palmer, der skaber stemning. Her afviklede lokale unge, en lokal
restauratør og Det Musiske Hus i sommeren 2015 et beachparty med
sport, fest og livemusik. Konceptet rammer et ungt segment, 15-18 år,
der normalt ikke kommer på vores spillested. Der er aftalt gennemførelse
af arrangementet 2016 og 2017 med efterfølgende evaluering.
”DE5NYE”
Ungt, upcoming koncertprogram, drevet af unge, lokale arrangører
Her er der fokus på at involvere unge arrangører i koncerterne. De
kommer typisk fra ungdomsuddannelserne - et fremtidigt perspektiv er at
inkludere elever fra folkeskolen. Formålet er på langt sigt at udvikle
interessen for rytmisk musik, opleve live musik tidligere og derved øge
det musikalske kulturforbrug.
”Hammer Smashed Face”
Brugerdrevet metalfestival
Som et direkte resultat af spillestedet kommunikationsstrategi, har to
lokale arrangører henvendt sig ift. at ville skabe en festival for metalrock i
Nordjylland. Der afholdes en pilotfestival marts 2016 - der forhåbentlig
kommer til at danne grundlag for et permanent festivalkoncept.
Finansiering af festivalen er delt mellem Det Musiske Hus og
arrangørernes egenfinansiering via puljer og fonde.
______________________________________________________________________________
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Mål 2017-2020
At igangsætte og understøtte aktiviteter, der sikrer at spillestedet
kan åbne sig og tiltrække et nyt publikum.

BESLUTTEDE UDVIKLINGSAKTIVITETER
Squeezebox Junction
International Accordion Festival.
Udvikling af en ny international, genrebred musikfestival med
harmonikaen i centrum. I Danmark og Norden har vi en lang tradition for
harmonikamusik - men som genre er den udfordret og stigmatiseret. Ved
at skabe en festival med harmonika/accordion som det gennemgående
instrument, håber vi at kunne vise den frem i alle mulige musikalske
genrer - og samtidig servicere et stort og trofast publikum fra hele
skandinavien - samt skabe et nyt publikum. Der arbejdes med etablering
af en forening under festivalen samt en professionel organisatorisk
ramme i samarbejde med ledende, nordiske organisationer og
musikmiljøer. Festivalen er som koncept helt nyt i Danmark - og det
forventes, at ideen offentliggøres ultimo 2016 med koncerter og invitation
af interessenter og samarbejdspartnere fra hele norden. Det forventes, at
første festival afvikles i sensommeren 2017.
Maskinhallen
Brugerdrevet spillested.
Publikumsudviklingen opstår ikke (alene) gennem de institutionelle
rammer - men vokser også ud af de brugerinvolverende og brugerdrevne
aktiviteter. Spillestedet ønsker at udvikle en ekstern scene, der er
brugerdrevet. Brugerne skal eksempelvis selv stå for: Programlægning,
booking, PR, vagtplaner, afvikling og publikumshåndtering. Det skal
foregå i ramme udenfor Det Musiske Hus, der appellerer til et yngre
publikum og som gerne må indeholde andre kulturelle aktiviteter, der
henvender sig til en skabende brugergruppe. Det Musiske Hus sørger for
at sikre sammenhæng til visionen for det regionale spillested.
Regionalt spillestedssamarbejde
Musik ud i landsdelen/regionen
De tre nordjyske, regionale spillesteder: Det Musiske Hus, Spillestedet
Thy og Studenterhuset Aalborg vil i perioden arbejde på at bringe musik
ud af spillestederne, og ud i landsdelen.
Fokus vil være at præsentere musik hvor der typisk ikke er tradition for
at afholde koncerter. Alt fra herregårde, fabriksbygninger til
forsamlingshuse i mindre byer, i shelters eller andre steder hvor der
typisk ikke vil være en tradition for koncerter vil komme i betragtning.
Der vil være fokus på at etablere samarbejder med eksisterende
arrangører, men også at lave koncerter i samarbejde med mindre
lokalsamfund. Og der kan blive tale om små turneer som understøtter
allerede planlagte projekter eller tale om enkelt koncerter.
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______________________________________________________________________________
Metoder 2017-2020
* Synlighed i lokalsamfundet gennem aktiv deltagelse i miljøerne samt
offensiv kommunikationsstrategi overfor interessenter og drivende
kræfter på musikområdet i Nordjylland
* Arbejde for integration af projekter, ideer og udviklingstiltag mellem
spillesteder i hele regionen
* Udvidet arbejde med analyse og sammenkobling af data/bigdata fra
vores billetsystem og Facebook
* Møde vores publikum og give dem mulighed for at kommunikere med
os gennem dialog efter koncerterne, brugerundersøgelser, oprettelse
af brugergrupper og direct mail.
* Sikre endnu kortere svartid eksempelvis på Facebook, når kunder/
gæster henvender sig.
* Udvide oplevelsen før, under og efter koncerten gennem eksempelvis
tilkøb af ekstraydelser - og præsentation af overraskelser i
koncertrummet.
* Udvidet kundebetjening i billetsalget, i baren og under koncerten i
koncertrummet.
* Arbejde internt med uddannelse og fokus på faktorer, der
underbygger spillestedets mål om at være nordjydernes foretrukne
spillested

______________________________________________________________________________
Indikatorer for målopfyldelsen 2017-2020
* Øge publikumstilgangen
* Fastholde og øge positiv feedback fra kunder, gæster og
samarbejdspartnere
* Øge personalegruppens (fastansatte, timelønnede og frivillige) glæde
og lyst til at levere kultur i lokalområdet
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5.4. Eksternt samarbejde
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks overordnede målsætning for alle regionale spillesteder:
Regionale spillesteder bidrager til øget dialog og samarbejder lokalt, i landsdelen, nationalt og internationalt med
rytmiske spillesteder, genreorganisationer, uddannelsesinstitutioner, musikskoler, folkeskoler og andre aktører i og
uden for kulturlivet med henblik på at styrke og udvikle den rytmiske musik.

______________________________________________________________________________
Aktuel status
Med tiltrædelse af ny spillestedsleder i Det Musiske Hus pr. 4 august
2014, er strategien for Det Musiske Hus / Regionalt Spillested ændret.
Med vores vision om at:
…skabe et synligt, inkluderende spillested, der orienterer sig mod
musikaktørerne, musik- og øvemiljøerne og de professionelle musikere i
vores landsdel, og være et spillested, der samarbejder med- og
understøtter de mennesker på musikområdet i regionen, der selv ønsker
at skabe nye rammer for musikken, talentet og publikum…
- så betyder det, at alle aktiviteter på spillestedet vurderes og planlægges
ift. at skabe værdi sammen med alle relevante aktører i vores
lokalområde.
Vi skal som spillested ikke bare være her - vi skal være aktivt
opsøgende og fungere som profesionelle og interesserede partnere.
DMH udvikler og gennemfører:
Nationale partnere
Aktiv deltagelse gennem møder og arbejdsgrupper i Dansk Live: Netværk
og musikpolitisk organ for spillesteder og festivaler i Danmark og DKK,
Danske Koncert og Kulturhuse. Desuden kontakt til- og videndeling med
diverse nationale organisationer og videnscentre. Fx KODA, DMF,
PROMUS og ROSA.
Regionalt: Fem Scene Samarbejde
Et allerede etableret nært og åbent samarbejde mellem fem nordjyske
scener, fordelt på fem forskellige kommuner i Nordjylland (tidl. omtalt
under projektet “Efterklang”). Det er et erfaringsnetværk, hvor vi deler
viden og udfordringer og inspirerer hinanden. Det er et samarbejdsforum,
hvor vi i fællesskab kan udvikle projekter. Det er et bookingforum, hvor vi
på sigt kan være fælles om at præsentere musikprogrammer. netværket
er åbent for andre spillesteder i Nordjylland.
Regionalt: Festivalersamarbejde
Udviklet relationer og samarbejdsmuligheder med lokalsamfundets
etablerede festivaler. Fx. Tversted Jazzy Days, Skagen Festival, Sæby
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Jazzfestival, Under Trappen, etc. Samt bistå nye festivalarrangører med
viden og kompetence ift. opbygning, økonomi og afvikling.
Lokalt: Musikaktører
Udviklet relationer og samarbejdsmuligheder med lokalsamfundets
spillesteder og musikarrangører. Fx Freddy’s, Jazzforeningen Malurt,
Lønstrup Biocafé, Skolegade 4 Hjørring, Sømandskirken Hirtshals,
Kappelborg, BASaren Brønderslev, PixlArt Østervraa. En række
arrangementer med nogle af disse lokale aktører er allerede afviklet og
andre er under udarbejdelse.
Lokalt: Øvemiljøer
Udviklet relationer og samarbejdsmuligheder med de lokale musik- og
øvemiljøer. Fx Maigaarden, Sæby Bigband og musikskolerne.

______________________________________________________________________________
Mål 2017-2020
MÅLSÆTNING: At være aktiv opsøgende i forhold til alle relevante
aktører på den rytmiske musiks område lokalt, regionalt og nationalt
og internationalt.
Genreorganisationer
Samarbejde med genreorganisationerne om
styrkelse af vækstlag i dansk musik
De tre spillesteder: Studenterhuset, Spillestedet Thy og Det Musiske Hus
ønsker i fællesskab at udvikle den rytmiske musik i regionen. Dette
ønskes blandt andet gennemført ved at rette henvendelse til- og
samarbejde med et eller flere relevante genreorganisationer i Danmark. I
den forbindelse vil vores fælles fokus ligge på henvendelse til følgende,
relevante organisationer: Jazzdanmark, World Music Denmark, DPA,
ROSA, SNYK.
De tre nordjyske spillesteder ønsker at:
* 2017: Udarbejde oplæg til genreorganisationerne om fremtidigt
samarbejde - eksempelvis indeholdende skitser til mulige projekttemaer,
særlige nordjyske udfordringer eller trends i musikbranchen.
* Fra 2018: Gennemføre et årligt, genrespecifikt projekt i landsdelen
sammen med en eller flere genreorganisationer.
…

Med spillestedets nærhed til Norge og Sverige er det oplagt at Det
Musiske Hus afprøver muligheden for at skabe alliancer på tværs af de
nordiske lande.
DMH ønsker at igangsætte:
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1. Nordisk samarbejde
Samarbejde mellem spillesteder i fx Göteborg + Oslo og Frederikshavn.
Formål med samarbejdet er:
* Videndeling
* Fælles projektarbejde
* Booking og udveksling af upcoming bands og artister til en mini-tour på
de tre spillesteder.
2. Nordisk folkemusiksamarbejde
Det svenske folkmiljø er betragteligt i Göteborg regionen. Det Musiske
Hus har allerede indenfor de seneste fire sæsoner booket direkte herfra.
Dette har vi et ønske om at udforske yderligere i den næste
bevillingsperiode. Målet er at etablere samarbejde med danske og
svenske musikmiljøer, aktører og bookere om programlægning af folkmusik. I Det Musiske Hus vil der blive lagt vægt på booking af folkemusik
i spillestedets forårssæson (som opvarmning til Skagen Festival).

______________________________________________________________________________
Metoder 2017-2020
Synlighed
At være opsøgende i lokalmiljøet. Skabe kontakt til- og være i dialog med
musikere, musikmiljøer, spillesteder og øvemiljøer. Inspirere til at skabe
og udvikle musik gennem samtaler, blogindlæg, artikler, workshops og
pressearbejde.
Læring
At ville strukturere og formidle al den viden, vi som spillested har om
afvikling, projektledelse, booking, kommunikation og økonomi. Og
præsentere forløb, hvor vores viden deles med andre.
Kalkuleret risiko
At turde strække opgaveområdet, så det passer til den virkelighed,
musikere og arrangører i vores lokalområde befinder sig i.

______________________________________________________________________________
Indikatorer for målopfyldelsen 2017-2020
* Mere samarbejde
* Flere fælles projekter
* Større synlighed omkring livemusikken og områdets aktører
______________________________________________________________________________
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5.5. Ledelse, organisation og opgaveløsning
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks overordnede målsætning for alle regionale spillesteder:
Regionale spillesteders aktiviteter varetages, ledes og administreres udviklingsorienteret og professionelt.

MÅLSÆTNING: At skabe en transparent og driftsikker organisation med fokus på klar
ledelse, god intern kommunikation og rettidig omhu.
DMH udvikler og gennemfører:
Ledelse og organisation
Regelmæssige fællesmøder, der tilgodeser det overordnede, fælles i virksomheden samt
specifikke faglige og samarbejdsrelevante møder, der sikrer fokus på spillestedets drift.
Afholdelse af årlige visions- og medarbejderseminarer, der har fokus på at udvikle hele
organisationen med udgangspunkt i vores mål - med deltagelse af eksterne
ressourcepersoner indenfor forskellige vidensområder.
Afholdelse af lederseminarer med fokus på drift og strategi - drevet af eksterne konsulenter.
Åben kommunikation eksempelvis via vores hjemmeside om organisationen og de
lovmæssige vilkår, som vi opererer under.
Opgaveløsning
Udvikling- og supplering af daglige arbejdsredskaber: Planlægningsværktøjer,
produktionsplaner, marketingplaner, vagtskemaer, etc. - i åben dialog på tværs af
medarbejdergrupper.
Åben, digital indgang til al information for alle medarbejdere (via sikkerhed logon).
Etablering af relevante mødefora, der sikrer videndeling og information i hverdagen
vedrørende drift og afvikling af arrangementer.
Økonomi
Faste møder med bestyrelsen, der sikrer fokus på økonomi, målsætninger og visioner.

Udviklingstiltag 2017-2020 ift. diversitet i bestyrelse og ledelse af spillestedet
1. Økonomisk Ledelse - Bestyrelse
Gennem fortsat foretræde for bestyrelsen (i Arena Nord) vil spillestedet fastholde
bestyrelsens interesse og fokus på spillestedets opgaver og målsætninger. Det sker gennem
vedkommende projektpræsentationer, udviklingsinitiativer og et godt regnskab.
2. Kunstnerisk ledelse - Artboard
DMH ønsker at etablere et kunstnerisk udvalg - Artboard - bestående af branchepersoner,
musik/kulturpolitiske aktører og aktive, regionale musikere og arrangører. Udvalget får til
opgave at rådgive spillestedet - og overvåge igangsatte aktiviteter - med særlig fokus på
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spillestedets definerende platforme: Talentinitiativer, Program, Koncertformater og
Publikumsudvikling.
Et Artboard skal tilføre spillestedet viden og sikre gennemførelsen af spillestedets vedtagne
målsætning om at være aktivt opsøgende i det regionale musikmiljø. Det forventes, at
spillestedets Artboard er etableret i løbet af 2017.
3. Ledelse og udvikling af program
DMH ønsker at etablere et forum for lokale/regionale bookere, der enten med afsæt i genrer
eller programkoncepter booker musik til spillestedet.

6.

Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigten viser spillestedets realiserede finansiering og egenkapital ultimo 2014, den budgetterede
finansiering og egenkapital ultimo 2017 samt den forventede finansiering og egenkapital ultimo for
budgetoverslagsårene 2017-2020. Tallene for 2014 er oplyst i niveau 2014, tallene for 2017-2020 er oplyst i
niveau 2017.

R2014

B2017

BO2018

BO2019

BO2020

Statslige tilskud

1.117.081

1.435.000

1.435.000

1.435.000

1.435.000

Kommunale tilskud

2.572.391

2.300.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

Regionale tilskud

0

0

0

0

0

Fonde

0

0

0

0

0

349.833

450.000

450.000

450.000

450.000

Egenindtægter

5.033.772

3.125.000

3.125.000

3.125.000

3.125.000

INDTÆGTER I ALT

9.073.077

7.310.000

7.310.000

7.310.000

7.310.000

Egenkapital Ultimo

3.765.816

6.815.816

7.815.816

8.615.815

9.615.816

Sponsorer

Ovenstående indtægtsbeskrivelse er isoleret for det regionale spillested, Det Musiske Hus. Egenkapital Ultimo er
gældende for Fonden Arena Nord samlet.
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Det Musiske Hus - Frederikshavn - BUDGET 2017
B2017

B2016

B2015

R2014

1.100.000
2.300.000

1.117.000
2.303.887

1.117.000
2.416.000

1.117.081
2.572.391

150.000
450.000
3.095.000
7.095.000

450.000
2.400.000
6.270.887

350.000
2.580.000
6.463.000

349.833
5.033.772
9.073.077

17.500.000 17.011.113 19.416.000
0
0
5.000
24.595.000 23.282.000 25.884.000

17.444.056
34.218
26.551.351

2 store shows
Indtægter
Statslige tilskud
Kommunale tilskud
Regionale tilskud
Fonde
Sponsorer
Egenindtægter
Indtægter fra det regionale spillested, i alt
Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder
Finansielle indtægter
Indtægter, total
Udgifter
Løn fast ansatte
Løn løst ansatte
Kunstnerudgifter
Rettigheder
Markedsføring
Lokaleudgifter
Øvrige spillestedsrelaterede udgifter
Udgifter fra det regionale spillested, i alt
Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder
Finansielle udgifter
Udgifter, total
RESULTAT FØR SKAT

2.275.000
180.000
2.347.000
131.000
402.500
1.764.500
7.100.000

2.225.000
175.000
2.025.000
105.000
400.000
1.327.000
6.257.000

2.225.000
200.000
2.201.000
115.500
400.000

2.292.107
136.763
3.380.809
215.413
604.688

1.306.000
6.447.500

2.575.761
9.205.541

15.700.000 15.283.000 17.239.500
850.000
842.000
940.000
23.650.000 22.382.000 24.627.000

17.526.187
851.318
27.583.046

945.000

900.000

1.257.000

-1.031.695

Nøgletal for personale
Personale, fastansatte årsværk
Personale, løstansatte årsværk
Personale, frivillige årsværk
Personale, årsværk i alt

-5.000
B2017
6
1
1
8

B2016
6
1
1
8

B2015
6
1
1
8

R2014
6
1
1
8

Nøgletal for koncertvirksomheden
Antal små koncerter (K1)
Antal mellemstore koncerter (K2)
Antal store koncerter (K3)
Antal koncerter i alt
Antal betalende publikum, små koncerter (K1)
Antal betalende publikum, mellemstore koncerter (K2)
Antal betalende publikum, store koncerter (K3)
Antal betalende publikum i alt

B2017
35
28
17
80
700
3.500
10.500
14.700

B2016
30
25
15
70
750
3.000
9.200
12.950

B2015
30
25
15
70
750
3.125
8.500
12.375

R2014
23
34
36
93
392
2.077
20.056
22.525

Nøgletal uden for rammeaftalen

B2017

B2016

B2015

R2014

Reg spillested

Projekter
Squeezebox

Squeeze - Stat 100 - Nordisk 50
Billet
Bar
Garderobe
1238000
200000
19000

Kunstner
732000
64000
50000
Indkøb Bar Produktion
100000
362000

-50000

Billet
Bar
Garderobe
1118000
350000
15000

Støtte pr gæst

Ren drift
Ekstra til projekter

3.420.887
12.950

3.533.000
12.375

Billet
5000

Kunstner
1350000
250000
35000
58695
6720
262,5
350000
20000
22500
Indkøb Bar Produktion Rengøreing, vedl + div Billet
Bar
Produktion Billet
-85000
175000
536500
545000
10000
30000

ALBUM

Gæster
200

Egenbet deltagere
20000

Billet
Bar
24000

Videresalg
8000

60000
1260
5000
Produktion
Udvikling og kursus
40000
35000

Billet

Bar
4000

Produktion
12000

1500000

Indtægter ex tilskud
Omkostninger
-326743

-141743

-132.464
3.689.472
22.525

231,292517 264,161158 285,494949 163,7945394

1250000
100000
30000
25000
30000

Billet
Bar
128000
20000

MASKINHALEN
200

-45000

Da regnskaberne 2015 for Regionalt Spillested, Frederikshavn og moderselskabet Fonden Arena Nord endnu ikke
ligger færdige, er der indsat budgettal for 2015 i stedet for regnskabstal.

3.400.000
14.700

Gæster

-80000

Budgetterede indtægter og omkostninger i 2016 for andre virksomhedsområder i virksomheden er forsigtigt anslået,
med udgangspunkt i kendte forhold, tidligere års erfaringer, og en i skrivende stund endnu ikke færdig
aktivitetskalender for alle afdelinger.

Samlet tilskud
Tilskuere

LYDKANTEN
400

185000

[Her kan spillestedet rapportere ikke-aftalte nøgletal, som bidrager til at belyse spillestedets resultater]
Resultat Regionalt spillested, ex anden virksomhedsdrift
-5.000
13.887
15.500

Gæster

Squeezebox
Lydkanten
Maskinhallen
Album

1435000

Side 1 af 1

Ansøgt tilskud
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24-01-2015 Nytårskoncert - Prinsens Musikkorps

1

268

29-01-2015 Sada Vidoo

2

91

24
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Dato

Publikumstal K1

Det Musiske Hus - Frederikshavn - Koncertliste 2015

292

53.600

-

-

268

-

-

1

E

91

4.416

-

91

-

-

2

-

E

10

560

10

-

-

1

-

-

E

518

80.872

-

-

415

-

-

2

E

Support: Christoffer Lundholm
05-02-2015 R. Noor

1

10

06-02-2015 De eneste to

2

415

103

Support: Danni Toma
07-02-2015 Sinne Eeg

1

27

54

81

4.160

27

-

-

1

-

-

E

19-02-2015 Niels Hausgaard

1

342

72

414

72.504

-

-

342

-

-

1

E

26-02-2015 Select Captain

1

5

5

360

5

-

-

1

-

-

E

05-03-2015 Band Battle - Regionalt samarbejde

3

06-03-2015 Mike Andersen

2

-

2

-

E

07-03-2015 Kristian Lilholt
12-03-2015 the Grenadines

45

45

3

104

30

134

10.904

1

124

30

154

1

10

10

13-03-2015 Esben Just solo

1

24

16

17-03-2015 Bryan Adams

1

1.990

21-03-2015 Quick Quick Obey

3

35

C

-

104

-

15.480

-

124

-

-

1

-

E

560

10

-

-

1

-

-

E

40

2.600

24

-

-

1

-

-

E

201

2.191

956.674

-

-

1.990

-

-

1

E

46

81

900

35

-

-

3

-

-

E

-

-

-

-

-

-

Support: Tim Lothar

Support : Sort Støj

0

Support : Oedeland

0

27-03-2015 Gumbo Ya Ya

1

26

27-03-2015 Tournesol

1

28

28-03-2015 Tradish

2

66

-

-

-

-

-

-

26

1.200

26

-

-

1

-

-

E

14

42

2.168

28

-

-

1

-

-

E

35

101

9.200

-

66

-

-

2

-

E

-

-

-

-

-

-

15

-

-

1

-

-

Support - Arvid Jakobsen band

0

09-04-2015 Monkey OK

1

10-04-2015 Paper Tigers

1

10-04-2015 Rock Weekend 2015

3

15

15

21

30

30

10

31

760

1
2.184

E
C

21

-

-

3

-

-

Kibitzer

0

-

-

-

-

-

-

FEMO

0

-

-

-

-

-

-

Anne Møller

0

-

-

-

-

-

-

E

11-04-2015 Electric Guitars

1

70

6

76

4.120

-

70

-

-

1

-

E

17-04-2015 Go Go Berlin

2

72

56

128

7.680

-

72

-

-

2

-

E

-

-

-

-

-

-

Support: Echo Lips

0

18-04-2015 Ib Grønbceh

1

361

41

402

54.916

-

-

361

-

-

1

E

21-04-2015 Between The Lines

2

12

1

13

2.688

12

-

-

2

-

-

E

2

115

53

168

15.696

-

115

-

-

2

-

E

-

-

-

-

-

-

Support: Anna Bilde
25-04-2015 Turboweekend
Support : Kentauer

0

08-05-2015 Per Vers

1

25

10

35

1.720

25

-

-

1

-

-

E

09-05-2015 Cosy Club

4

286

4

290

34.240

-

-

286

-

-

4

C

15-05-2015 Kolonien

2

8

11

19

688

8

-

-

2

-

-

E
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-

-

-

-

-

16-05-2015 Ida Emilie

Support: Caved Crow
1

82

37

119

0
8.664

-

82

-

-

1

-

E

01-08-2015 Palm Beach Party - ANSLÅET

2

530

5

535

11.456

-

-

530

-

-

2

C

-

-

-

-

-

-

Kesi

0

-

Ritzy Who
04-09-2015 Hjørring Live

2

120

2

Anna Bilde
Dine Isaksen
18-09-2015 Esben Just Trio

1

38

18

56

5.320

38

-

-

1

-

-

E

25-09-2015 Rest in Beats

1

18

17

35

496

18

-

-

1

-

-

E

25-09-2015 Jette Torp

1

127

56

183

29.316

-

127

-

-

1

-

E

01-10-2015 Sing Sing Sing

2

179

20

199

29.008

-

179

-

-

2

-

E

03-10-2015 Niels Skousen

1

103

13

116

13.900

-

103

-

-

1

-

E

06-10-2015 Morten Schantz

1

8

12

20

832

8

-

-

1

-

-

E

09-10-2015 Gregersen

2

19

14

33

812

19

-

-

2

-

-

E

Support: Henrik Mygind V2

Support: Jay. Arlin
22-10-2015 Talbot & Caro

2

40

40

24-10-2015 The White Album

1

23

12

35

2.240

23

-

-

1

-

-

E

30-10-2015 Long Line Down

1

19

12

31

308

19

-

-

1

-

-

E

31-10-2015 Johnny Madsen

1

368

46

414

80.740

-

-

368

-

-

1

E

03-11-2015 Verdensbandet

2

7

46

53

672

7

-

-

2

-

-

E

-

-

-

-

-

-

Support: Kolonien

2

0

C

05-11-2015 Jonah Blacksmith

1

34

6

40

2.600

34

-

-

1

-

-

E

06-11-2015 Frederikshvn Bluesfestival - ANSLÅET

8

600

100

700

270.000

-

-

600

-

-

8

C

11-11-2015 De Nattergale

1

324

86

410

102.384

-

-

324

-

-

1

E

13-11-2015 Darkness Falls

2

7

19

26

540

7

-

-

2

-

-

E

14-11-2015 Lis Sørensen

1

349

62

411

91.180

-

-

349

-

-

1

E

20-11-2015 Dorthe Gerlach

1

70

21

91

8.288

-

70

-

-

1

-

E

26-11-2015 Marie Key

1

228

69

297

52.776

-

-

228

-

-

1

E

27-11-2015 Blunt

1

11

11

22

116

11

-

-

1

-

-

E

28-11-2015 Årets Julefrokost

2

388

8

396

76.560

-

-

388

-

-

2

E

-

-

-

-

-

-

Support: Via Mala

Zididada

0

-

-

-

-

-

-

03-12-2015 Stig Rossen - Julekoncerter (2 stk samme dag)

Scoretrick
2

760

47

807

206.440

-

-

760

-

-

2

E

04-12-2015 Quuen Machine

1

538

63

601

60.036

-

-

538

-

-

1

E

10-12-2012 Gregersen - Koncert under VM i Håndbold

1

100

100

-

-

-

-

1

-

E

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

430

1.203

7.747

38

21

29

I alt

0

88

9.380

Grænse mellem K1 og K2

50

Grænse mellem K2 og K3

200

1.952

Side 2 af 3

11.212

2.395.534

E

Publikumstal
Koncerttal

K1

K2

K3

I alt

430

1203

7747

9380

38

21

29

88

Side 3 af 3

Bilagsforside
Dokument Navn:

Skoledistrikt Syd - Høring vedr. børnekulturpolitik.docx

Dokument Titel:

Skoledistrikt Syd - Høring vedr. børnekulturpolitik

Dokument ID:

1392103

Placering:

Emnesager/Opdatering af børnekulturpolitik - maj
2016/Dokumenter

Dagsordens titel

Høringssvar til forslag til opdateret børnekulturpolitik

Dagsordenspunkt nr

12

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

4

Høring vedr. børnekulturpolitik i Frederikshavn Kommune
Skolebestyrelsen i Skoledistrikt Syd har drøftet oplægget vedr. ny børnekulturpolitik
i Frederikshavn Kommune.
Skolebestyrelsen finder, at ambitionerne bag politikken er positive og hæfter sig
især ved at udgangspunktet er, at der skal være lige adgang til kultur for alle
kommunens børn.
Det er ligeledes positivt at det nævnes, at alle børns adgang til kulturoplevelser
indebærer, at børn transporteres til de steder, hvor kulturen kan opleves, og at
kulturelle aktiviteter ligeledes kan transporteres ud til børnene, der hvor de er.
Vi har som et skoledistrikt, der har afdelinger, der ligger langt fra Frederikshavn by
oplevet at måtte takke nej til kommunale tilbud, idet transportudgiften har
oversteget vores økonomiske formåen.
Skolen benytter selvfølgelig de kulturelle aktiviteter, der er i nærmiljøet, men vil
opfordre til, at man fremover ind tænker økonomi til transport af eleverne til
kulturarrangementerne, således at det ikke bliver en hindring for vores deltagelse.
Skolen ser frem til at indgå i et samarbejde om at levendegøre politikken og de
intentioner og ambitioner, der ligger bag.

På vegne af skolebestyrelsen
Anette Nedermark

Relateret document 2/4

Dokument Navn:

Bibliotek ogBorgerservice Høringssvar børnekulturpolitik.docx

Dokument Titel:

Bibliotek ogBorgerservice Høringssvar børnekulturpolitik

Dokument ID:

1392591

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498
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Høringssvar vedrørende opdatering af Frederikshavn Kommunes
Børnekulturpolitik

Kultur- og fritidsudvalget har på møde den 4. maj 2016 behandlet udkast til opdatering
af Børnekulturpolitikken for Frederikshavn Kommune, og sender hermed udkastet i
høring hos de relevante parter.

Center for Bibliotek og Borgerservice har med interesse læst den reviderede
børnekulturpolitik. Vi tilslutter os alle rettelserne, og er positive overfor det fokus
politikken har på at bringe kulturen ud til børn i hele kommunen. Vi oplever, at
institutioner har været nødsaget til at takke nej til vores kulturelle tilbud netop på grund
af transporten, så derfor glæder det os, at der kommer fokus på netop dette.
Vi ser frem til at arbejde videre med børnekulturen i Frederikshavn kommune.
På vegne af børnebiblioteket
Henriette Olesen, bibliotekar.
Frederikshavn Bibliotek
Parallelvej 16
9900 Frederikshavn
Telefon: 9845 5000
www.frederikshavn.dk
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Vedr. høringssvar i forbindelse med opdatering af Frederikshavns
Kommunes Børnekulturpolitik
I forhold til Frederikshavn Kommunes udkast til ny børnekulturpolitik har
Skagens Kunstmuseer følgende to kommentarer.
Det første punkt er på side 7: Alle børns adgang til kulturoplevelser
indebærer, at børn transporteres til de steder, hvor kulturen kan opleves, og
at alle kulturelle aktiviteter ligeledes transporteres ud til børnene, der hvor de
er. Det er samme formulering, som i børnekulturpolitikken fra 2008/09, og et
punkt som vi synes er lyder rigtig spændende. Et godt initiativ. Transport er
en udfordring for skolerne, som vi alle (kommune, skole, skolebørn såvel
som kulturinstitutioner) kunne have stor gavn af blev løst. Vi glæder os til at
høre, hvilke konkrete initiativer kommunen vil bakke initiativet op med.
Det andet punkt er på side 8-9 om Musikskolen: I den gamle kulturpolitik står
der, at musikskolen drev billedskole. Det gør den ikke længere på grund af
besparelser. Vi havde i 2009 dialog med Chresten Sloth, Bjarne Kvist og Jan
Jakobsen (Musikskolens leder) om oprettelsen af et Billedkunstnerisk
Grundkursus (BGK) i samarbejde mellem musikskolen og Skagens Museum.
Det fik vi ikke midler til. Senere havde vi møde med Tove Terp (leder af
musikskolens Skagenafdeling) om at drive musikskolens billedkunsthold i
Skagens Museums billedværksted. Men netop da indtrådte besparelserne af
musikskolen, og dette blev heller ikke realiseret.
Hvis kommunen igen vil finde midler til børnenes kunstneriske udvikling på
deres budgetter og igen begynde at drive en billedskole, så vil vi stadig
meget gerne samarbejde. Vi har stadig et billedværksted, hvor et
samarbejde vil kunne finde sted. Det kunne blive et frugtbart makkerskab. Vi
har et unikt sted med unikke rammer for kunstnerisk udvikling, men ikke
personaleressourcer til drift eller midler til materialer og markedsføring. Men

den kunstneriske udvikling af lokale børn har om noget en historisk
berettigelse i netop vores kommune.
Vi bakker således op om Frederikshavn Kommunes kommende
børnekulturpolitik og håber på og ser frem til, at den vil have en positiv effekt
for bønenes kulturliv i vores kommune.

Venlig hilsen
Mette Harbo Lehmann
Museumsinspektør
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BØRNEKULT URPOLITIK

Indledning
Børnekulturen i Frederikshavn Kommune har Verdens-

og skal, sammen med de tilbud vi stiller til rådighed

borgeren som dannelsesperspektiv. Kunst og kultur ud-

i børnenes fritid, bidrage til børnenes identitetsdan-

danner, danner og giver os udsyn og identitet - som

nelse. Tværgående samarbejde, fællesskab, potentiale

mennesker, samfund og nation. Når den er bedst, kan

og ikke mindst udvikling og tilgængelighed er nøgleord,

kunsten og kulturen skabe stærke medborgere og stær-

der gennemstrømmer børnekulturpolitikken.

ke fællesskaber på tværs af sociale og etniske skel.
Gennem en målrettet og forpligtende politik på det
Børnekulturpolitikken i Frederikshavn Kommune knyt-

børnekulturelle felt, sender Frederikshavn Kommune et

ter an til de overordnede politikker for Frederikshavn

klart signal om, at kultur bør og skal være en integreret

Kommune, Børne- og Ungepolitkken samt Vision og

del af børns hverdag i såvel institutionerne som friti-

Mission for børne- og kulturområdet.

den.

Børnekulturpolitikken skal derfor medføre, at arbejdet med børnekulturen bliver en naturlig og integreret
del af vore børneinstitutioners og skolers virksomhed

3

BØRNEKULT URPOLITIK

Vision
Alle børn i Frederikshavn Kommune skal opleve sig selv
og andre gennem tilgængelig, udviklende og engagerende kultur for, med og af børn.

4

BØRNEKULT URPOLITIK

Udfordringer
Frederikshavn Kommunes ambitioner og målsætninger
for børnekulturen har udgangspunkt i fire udfordringer,
formuleret af børnekulturelle interessenter:
•

Hvordan skaber vi særligt attraktive mødesteder for
børnekulturel fornyelse og aktivitet?

•

Hvordan sikrer vi en tilgængelighed, der gør børnekulturen til en naturlig del af alle børnenes liv?

•

Hvordan kobler vi børneinstitutioner og skoler med
kulturinstitutioner?

•

Hvordan sikrer vi en frugtbar balance mellem kultur af børn, kultur med børn og kultur for børn?

5

BØRNEKULT URPOLITIK

Ambitioner
Udfordringerne for børnekulturen har gennemgået en

havn Kommune have frugtbare muligheder for at

proces, hvor de børnekulturelle interessenter var med

lave samarbejder med andre aktører om børnekul-

til at formulere ambitionerne for børnekulturen i Fre-

turelle aktiviteter og dermed understøtte arbejdet

derikshavn Kommune.

med den åbne skole.

Disse ambitioner realiseres af politikere og ansatte,

Med udgangspunkt i Frederikshavn Kommunes eksisterende børnekulturelle netværk, KAFBU, arbej-

voksne kulturaktører i et forpligtende tværgående sam-

des der for at skabe tværgående samarbejder, der

arbejde.

genererer børnekulturel fornyelse og aktivitet.

KULTURGARANTIEN
•

•

Frederikshavn Kommunes Børnekulturpulje sikrer

Alle børn i Frederikshavn Kommune skal i deres op-

muligheden for at søge om finansielle tilskud til

vækst have ret til kulturoplevelser. Derfor skal bør-

tværgående samarbejder i børnekulturen.

neinstitutioner og kulturinstitutioner i Frederiks-

6

•

der prioriterer børnekulturen højt, og velkvalificerede

•

Alle børn i Frederikshavn Kommune skal have lige

BØRNEKULT URPOLITIK

muligheder for at møde den lokale kunst og kul-

•

•

I Frederikshavn Kommune skal der arbejdes med

turarv, idet kendskabet til egne rødder må være til

såvel børns kulturelle indtryk som deres kulturelle

stede for, at man kan favne andre kulturer og leve

udtryk og aftryk i deres institutioner og det offent-

et aktivt liv i et mangfoldigt samfund.

lige rum.

Alle børns adgang til kulturoplevelser indebærer, at
børn transporteres til de steder, hvor kulturen kan
opleves, og at kulturelle aktiviteter ligeledes transporteres ud til børnene, der hvor de er.

SYNLIG BØRNEKULTUR
•

Børnekulturen skal være synlig i lokalsamfundet,
kommunen og på internettet. Dette kan ske ved
hjælp af for eksempel kulturkonsulenter og kulturaktørers konkrete indsats.

7

BØRNEKULT URPOLITIK

Målsætninger
Udfordringer og ambitioner har tilsammen affødt, at

MUSEERNE

Frederikshavn Kommune politisk har fastsat følgende

•

målsætninger:

Frederikshavn Kommune ønsker at sikre børnenes
adgang til kulturarven på såvel kunstmuseer som
de kulturhistoriske museer. Museerne bidrager til

BØRNEINSTITUTIONER, SKOLER OG
INSTITUTIONER FOR UNGE
•

børn i forbindelse med relevante udstillinger.

Kulturaspektet kobles ind i den daglige læring
blandt børn og unge. Der skabes kulturoplevelser,

MUSIKSKOLEN

som udvider horisonten for den enkelte og bidra-

Musikskolens undervisning skaber mulighed for livs-

ger til læring om mange forskellige kulturaspekter

lang deltagelse i musiklivet som udøver og lytter. Del-

heriblandet mødet med professionel kunst og kul-

tagelse i Musikskolens aktiviteter styrker børns forud-

tur. I målsætninger for børn og unge indarbejdes

sætninger for at indgå i sociale sammenhænge og evne

børnekulturelle mål og retningslinjer gennem hele

til at arbejde disciplineret både selvstændigt og sam-

barndommen.

8

børnekulturen gennem særlige formidlingstilbud til

BØRNEKULT URPOLITIK

men med andre. Mange af aktiviteterne er motorisk

I undervisningen fremmes elevens musikalske evner og

fremmende ligesom sprogkundskaber styrkes igennem

kundskaber ved at bibringe eleven instrumentale/vo-

sang. Musikken er en hjørnesten i den almene dan-

kale, skabende og øvrige musikalske færdigheder. Der-

nelse og vores kulturforståelse, hvilket styrker den en-

udover udvikles elevens musikalske udtryk og evner til

keltes evne til fordybelse og refleksion.

personlig musikalsk stillingtagen.
Dette sker ofte via Musikskolens brede udbud af sam-

Udgangspunktet for aktiviteterne ligger i den enkelte

menspilstilbud eller kor. I den daglige undervisning

borgers forudsætninger og talent som en del af borge-

bygger vi relation til borgeren og via målrettet læring

rens fritidsinteresse eller uddannelse. Gennem sam-

skabes mening og værdi for den enkelte i mødet med

skabelse med andre aktører fremmer Musikskolens

musikken.

aktiviteter fællesskab og engagement i det lokale og
regionale musikmiljø, ligesom Musikskolen er en aktiv
kulturformidler for både børn, unge og voksne.
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BØRNEKULT URPOLITIK

BIBLIOTEKERNE

indgå som en væsentlig kulturinstitution i forhold

•

Biblioteket skal have fokus på en særlig indsats for

til handicappede eller på anden måde udsatte børn

børn og unge.

(med familier) og ligeledes nydanske børn (med familier).

•

Biblioteket skal indgå som aktiv samarbejdspartner/aktør i det tværgående børnekulturelle samarbejde.

Kulturhusene
•

•

Kulturhusene skal gøre det alsidigt, udfordrende,

Biblioteket har et særligt fokus på sproglig stimu-

spændende og attraktivt for børn og unge at være

lering af førskolebørn og arbejdet med den tidlige

brugere af husene.

læselyst
•
•

Biblioteket skal, fysisk og virtuelt, skabe rum for

nekulturelle oplevelser som koncerter, teater og

synliggørelse af børns egne kulturelle udtryk, ud-

dans fremført af professionelle kunstnere.

foldelser og talenter, skabt i institutions-/skoleregi
eller i fritiden.
•

Biblioteket skal have et særligt fokus på familien,
herunder ikke mindst småbørnsfamilien – og skal
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Kulturhusene skal give rum og være scene for bør-

BØRNEKULT URPOLITIK

•

Kulturhusene skal være åbne for børnekulturelle

værk, der støtter (blandt andet gennem midler fra

aktiviteter med og af børn og unge. Rammerne skal

Børnekulturpuljen) og igangsætter børnekulturelle

indbyde til frie initiativer og rummelighed kombi-

aktiviteter for børn og unge i institutioner og i friti-

neret med udviklende aktivitetstilbud med særligt

den.

fokus på nye teknologier og udtryksformer.
•
•

Kulturhusene skal synliggøre børns egne kulturelle

KAFBU arbejder for at sikre en demokratisering af
børns adgang til kunst og kultur i hele kommunen.

udtryk, udfoldelser og talenter.
•
•

KAFBU har især fokus på tværgående samarbejder

Kulturhusene skal være vækststeder for talentud-

mellem kulturinstitutioner, hvor der skabes ekstra-

vikling i tæt samarbejde med kommunens øvrige

ordinære oplevelser for børn og unge.

uddannelsesinstitutioner.

KAFBU
•

KAFBU (Kulturelle aktiviteter for børn og unge) er
Frederikshavns Kommunes børnekulturelle net-
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Hvordan kan vi markedsføre Frederikshavn kommune og
Ungebyrådet?
v/Birgit Hansen
Frederik Mølkjær
Andersen (HTX),
Kasper Hugger
(STX),
Frederik Friis
(Privatskolen i
Sæby)
Rasmus Vittrup
Pedersen
(Privatskolen i
Sæby)
Noter:
Rikke Gundersen

Temagruppen drøftede emnet med afsæt i følgende spørgsmål:

-

Hvordan får vi gjort nuværende og kommende borgere / unge opmærksom
på at Frederikshavn er et godt sted at bo?
Hvordan vækker vi flere unges interesse for at deltage i Ungebyrådet hvordan skal vi informere om det arbejder, der sker i ungebyrådet?
Hvad fik jer til at vælge at deltage i ungebyrådet?

På hvilke medier skal vi kommunikere, for at nå ud til I unge?
Facebook
Facebook er et godt medie at kommunikere på for at nå de unge. Men de
unge bruger det kun til at få information på. Og for sikre at informationen
skiller sig ud fra mængden, er det vigtigt at den indeholder humor, gode
billeder og ironi.
I temagruppen er der et par unge, som allerede følger feeds med politisk
indhold, og deres erfaring er, at det vigtigt med en vekslen mellem seriøse
opslag og oplag af humoristisk karakter.
Der er i temagruppen stor enighed om, at hvis vi ønsker at komme mere aktivt
i kontakt med de unge, er Facebook ikke mediet - ej heller andre sociale
medier. Hvis de unge skal bidrage aktivt til en debat, komme med input til
planer/aktiviteter m.m., så skal vi have fysisk fat. Vi skal ud i skolerne og lave
en face to face-aktivitet med de unge. Vi skal også – efter temagruppens
mening - være opmærksomme på, at mails med spørgeskemaer ofte bliver
overset i mængden, eller udskudt og dermed glemt.
Temagruppen konkluderer at det er svært at få de unge aktiveret i en offentlig
debat på Facebook, også selv om det er et relevant for dem.
Aktiv deltagelse i ungebyrådet
Temagruppe tilkendegiver at deres interesse for at deltage i Ungebyrådet
beror på:

-

muligheden for at få indflydelse,
muligheden for at drøfte forskellige emner

Behovet for at få fokus på de unges vilkår i Frederikshavn kommune
Hvis flere unge skal interessere sig for Ungebyrådet peger temagruppen på
muligheden for at købe reklameplads på Facebook. Ligesom plakater, på
steder hvor de unge færdes, vil gøre andre unge opmærksom på
Ungebyrådets eksistens. Ligesom den kan opfordre flere unge til at deltage
for at øge deres indflydelse på ungeområdet i Frederikshavn kommune.
Temagruppen foreslår at Ungebyrådsmøderne postes på kommunens
Facebook, så Ungebyrødderne kan ”Synes godt om” og dele med venner.
Hvilket kan medvirke til øget synlighed. Men temagruppen vil også gerne
opfordre byrådet/ de politiske udvalg til at huske at kreditere ungebyrådet for
deres input.
Frederikshavn kommune – er godt sted at bo
For at øge de unge interesse for at blive boende i Frederikshavn kommune er
det vigtigt, at der er et godt socialt liv.
Temagruppen giver udtryk for, at de er nødt til at flytte for kunne få sig en
uddannelse, så de synes det er vigtigere at gøre en indsats overfor den
aldersgruppe, der er på vej til at stifte familie, og som ønsker at flytte til et
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sted, hvor deres børn trygt kan vokse op. Temagruppen anbefaler, at der
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laves en kampagne, hvor de som er flyttet tilbage til kommunen optræder som
ambassadører, og som har fokus på de ting, der er vigtige for den
aldersgruppe – gode skoler og børnehaver, fed bolig for ingen penge m.m.
For at de unge skal få lyst til at flytte tilbage, anbefaler temagruppen, at der
skabes mere synlighed omkring de spændende virksomheder og jobs, som
findes i kommunen.
Og for de unge, som ønsker at blive boende i kommunen mens de
videreuddanner sig, er det vigtigt med god infrastruktur – at det er let og
hurtigt at komme frem og tilbage til bl.a. Aalborg. Men også internt i
kommunen, så de unge let kan komme frem og tilbage til
uddannelsesinstitutionerne.
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Hvordan får vi flere af jer unge mennesker ud på Palmestranden
og i lystbådehavnene
v/Anders Brandt Sørensen og Flemming Rasmussen
Heino Lunnemann
Nielsen
(Strandby),
Rasmus Bang
Walther
(Strandby)
Noter:
Gitte Hyttel

I Frederikshavn Kommune har vi 100 km. kystlinje, flere lystbådehavne og
dejlige strande. Ser unge dette som et potentiale, kommer I her og hvordan
kan vi opgradere strande, kyster og lystbådehavne i forhold til det I unge
efterspørger?
Palmestranden
- Der skal være mulighed for aktiviteter, der er mere actionpræget:
vandski, baderinge, jetski/vandscooter (vandsportsaktiviteter, der tit er
at finde sydpå). Kommunen kan sørge for at de rette tilladelser er på
plads, således at en privat aktør kan gå direkte i gang med at etablere
det som en forretning/erhverv. Heino og Rasmus kender måske nogen
i Strandby, som kunne være interesseret i at drive en sådan forretning.
-

Prioriter og understøt Palm Beach Party: Disse aktiviteter kan være
med til at indfri potentialet om mere aktivitet på Palmestranden. Man
kunne udbygge konceptet til en weekend eller to gange i
sommerferien. Eks. som Læsø, hvor man har 2 faste
”havnefester”/weekends om året. Melding fra Palm Beach Party: Det
var et stort arbejde at søge tilladelser - kunne man gøre det lettere fra
kommunen side?

-

Flere strandturneringer (fodbold, volley, håndbold) på palmestranden,
måske kunne man slutte skoleåret af med årlig turnering mellem
skolerne/de ældste klasser?

-

Nye faciliteter der gør, at man kan bruge stranden på en gråvejrsdag:
trampoliner, en multibane ved siden af stranden

-

Parkeringspladsen er indrettet usmart, det er svært at komme ind og
ud

Lystbådehavnene
-

Hver havn er speciel og har sine unikke kvaliteter. Havnene skal satse
på det de har muligheder for at udvikle. Man kunne lave en nem
vejviser til aktiviteter langs kysten, på de forskellige havne, hvad kan
man besøge og hvad kan man se.

-

Rønnerhavnen: Der er dødt dernede efter kl. 21.00. Når vi er der
fisker vi fra molen eller kigger på både. Campingpladsen kunne være
oplagt at samarbejde med. Marken ved det gamle ishus eller området
mellem palmestranden og havnen kunne bruges som overnatning eks.
i forbindelse med Palm Beach Party.

-

Aalbæk havn: Ishuset lukker kl. 21.00 - det er irriterende. Der er ikke
meget at lave.
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-

Strandby havn: Mange unge mødes i havnen om sommeren eller på
skolens areal. Vi bader i havnebassinet i den del af havnen, hvor der
er joller (det er sjovt fordi man kan lave hop og spring). Kunne være
fint med små trampoliner til udspring. Knækket (ved de store
bådhoteller) er et samlingssted, der er læ og grill som vi benytter. På
havnen er der en virksomhed som lejer både ud. Man kan leje en lille
(under 15 knob) båd for 600 kr. for en hel dag, hvis man er over 18 år
Det gør det muligt, også for dem der ikke har båd selv, at sejle fx til
Hirsholmene.

-

Sæby havn: Er der ikke så tit, vi bruger den til fiskeri.

Nye ideer:
- Sats på friluftsturisme. Der er mange muligheder for aktiviteter i
naturen, fiskeri (jagt), skydning, mountainbike etc. Noget som mange
unge vil synes er fedt – men der er bare mange der ikke kender
mulighederne. Kommunen kunne måske understøtte dette ved at lave
forhåndstilladelser, så det blev nemt at gå i gang med at drive en
virksomhed, der satsede på det. Der findes mange, der er engageret
indenfor friluftsaktiviteter i fritiden – måske kunne kommunen
invitere/søge efter nogen der vil gå i gang med at arrangere aktiviteter
og ture. Eks. har man på Læsø ”Seadog”, der arrangere ture på
vandet - se sæler, fiske etc.
-

Langs kysten er der forskellige muligheder for aktiviteter. Eks. er
stranden ved Jerup bred og god at køre motor cross på – kunne man
lave forskellige strand-race turneringer? Unge kunne bygge deres
eget transportmiddel eller tune en havetraktor! Andre steder kunne
man lave flere udendørs turneringer fx i floor ball.
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Hvordan forbedrer vi I unges sundhed ?
v/Anders Broholm
Christine Overby
Bertelsen (10.
klasse),
Emma Nicoline
Christensen
(Gærum/Ravnshøj),
Philip Liljendal
Smidstrup
(Frydenstrand),
Rúni Samuelsen
(HTX),
Signe Alsted
Mathiasen (10.
klasse),
Signe Bonde
Tronsen
(Ungdomsskolen)
Noter:
Marianne Lessél

Rygning (Cigaretter, Snus, E-cigaretter)
Fortæl de unge hvad det koster at ryge. Det virker bedre, end at fortælle, at
man kan blive syg af at ryge. Få nogle unge ex-rygere til at fortælle om de
fordele, de oplever ved at være stoppet med at ryge. Fortæl om alt det
skadelige ved snus – de unge ved ikke hvordan det virker. Fortæl om hvor
dårlige ens tænder bliver af at bruge snus. Det bliver måske svært at få et job
med dårlige tænder.
Psyke - m ental Sundhed
Sørg for, at kontaktlæreren holder samtale med eleverne min. 1 gang om
måneden.
Kontaktlæreren skal være en som kender eleven. Det skal være ok at skifte
kontaktlærer, hvis kemien mellem elev og lærer ikke fungerer.
Motion
Indfør fysiske aktiviteter i 10. klasse og på gymnasierne midt på dagen i ca.
10 minutter. Det vil give ny energi til eleverne. Opfordre til at cykle i skole og
give motionsrabat. Hvis man cykler i skole, så får man fx rabat i kantinen.
Der skal en belønning til for at eleverne gør noget - gerne økonomisk.
Udendørs fitness. Opfordrer alle motionscentrene til at give studierabat til de
unge.
Alkohol – et problem at de unge drikker så meget.
De unge skal oplyses mere om konsekvensen ved at drikke så meget, og det
skal ske allerede på 6. og 7. klassetrin. Der bliver taget mange billeder til
fester. Evt. kan man også fortælle om konsekvenser ved, at ens arbejdsgiver
kan se billeder af en når man er fuld. Dilemma på gymnasierne, her tjener
elevrådet på at sælge alkohol til festerne.
Kost
Skolerne skal tilbyde sund mad og det skal være billigere end den usunde
mad.
Sund mad på skolen (sodavand skal være dyrere end vand, den usunde
sodavand dyrest, vandglas ved hanen gratis). Eleverne skal lære om
næringsindholdet i kosten - hvad er sund/usund mad, bl.a. i
hjemmekundskab, men også fysik- og kemitimerne kan anvendes.
Fritidsaktiviteter
Foreningerne – evt. i samarbejde med Ungdomsskolen - skal ind
Ungdomsskolens 10. klasse og på gymnasierne. Her skal foreningerne
fortælle om alle deres tilbud.
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Hvordan ser et godt ungemiljø ud?
v/Christina Lykke Eriksen og Kristina Lilly Frandsen
Jacob Boltau
(Sæby Fritids- og
ungdomsklub),
Jimmi Jørgensen
(FUF),
Mads Gall
Stenbakken
(Hotspot),
Maise Kristensen
(Bangsbostrand),
Victor Andreasen
(Privatskolen)
Noter:
Tove Varmløse

Snakken var med baggrund i en tanke, at de unge om nogle år sku tænke
tilbage på: ”Hvor var det fedt at være ung i Frederikshavn Kommune. Det er
bare det bedste sted!”
De unge savner et sted at gå hen – når man er 15 og 16+.
Det er ikke fedt at gå i klubben når man er 16 år – føler der bliver kigget på en
– og i øvrigt er der så meget ballade og stoffer deroppe lige nu – så nu er der
ikke et decideret samlingssted – hvor vi kan holde fest eller hænge ud. Så
der er ikke så meget at lave.
Byen har gode rammer – vi skal udnytte mulighederne - områderne er her.
Der er masser af steder rundt i byen, hvor vi kan mødes – palmestranden,
grønt område ved søsportshavnen, banerne ved Bangsbo. Det ville være fedt,
hvis der også var et samlingssted i midtbyen, eks. en netcafe.
I Sæby – der går vi mest bare rundt i byen – ikke nogen specielle steder vi
hænger ud. Skaterne fra Sæby kører til Aalborg for at skate, det ville være
fedt, hvis der var et sted i Frederikshavn, hvor der ku skates, eks. i
Rådhusparken. I Rådhusparken ville det være fedt, hvis der var et par
højtalere og fri wifi – da musik tiltrækker unge – og får de unge til at samles.
Så er der måske nogen der tager en fodbold med – og så kan man spille lidt.
Jimmi inviterede unge til at gå ind i rollespil og teater – der er der masser af
plads til unge mennesker. De er aktive og lavet både arrangementer i
gågaden og på Knivholt. De savner flere unge.
Med baggrund i snak om, at de unge ikke opdager de koncerter, der er her i
byen – var der et forslag om at der blev lavet en gruppe på facebook ”Ung i
Frederikshavn”, hvor der fortælles, hvad der sker i kommunen.
Ide om et ungdomsnetværk blev fremlagt – og det synes de unge lød
spændende. Der sker alt for lidt på tværs af skolerne – og det er
superhyggeligt at være sammen med unge fra de andre skoler. Lige nu er der
ikke et fælles elevråd, så det er den årlige fodboldturnering, der sikrer lidt på
tværs. Det ku være dejligt med flere ting med de andre skoler.
Det er ikke længere ”cool” at være en af bøllerne – der bliver ikke set op til
dem mere. SSP rundt på skolerne er rigtig godt – og de unge tror det har en
god effekt. Men der er meget hash og coke i byen – men man ved, hvem det
er der gør det. Lige nu er det som om at alle skal prøve, men det er noget
man skal holde sig fra. Tror det ville være godt med mere politi i nattelivet for
at forebygge – og få mere fokus på misbrug.

