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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-2016-
00463)

 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-2016-

01410)
 Ansøgningsskema Nordic MTB race (1397189 - EMN-2016-02031)
 KFU frie midler 2015 og 2016 økonomisk oversigt (1397191 - EMN-

2016-02042)
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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-2016-
00872)
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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-2016-
01404)
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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 - EMN-

2015-00716)
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 
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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 - EMN-
2016-01041)

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-2016-
00092)
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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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Bilag
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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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