
 

 

 

Referat Kultur- og Fritidsudvalget 

Ordinært møde 

Dato 12. marts 2014 

Tid 16:00 

Sted ML 0.27 

NB.  

Fraværende Ingen  

Stedfortræder  

Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand 

Bjarne Kvist (A)  

Ole Rørbæk Jensen (A)  

Frode Thule Jensen (V)  

Karsten Drastrup (O)  
 

 

 

 
 

    



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 12. marts 2014 Side 2 af 16 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Side  

 

1. Præsentation af Center for Bibliotek og Borgerservice ................................................................................ 4 

2. Budgetlægning 2015 og overslagsårene ..................................................................................................... 5 

3. Frederikshavn Kommunes Prisfest 2014 ..................................................................................................... 6 

4. Puljeansøgninger 1. kvartal 2014 ................................................................................................................. 7 

5. Drøftelse af overnatningsmuligheder i forbindelse med Rødspætte Cup .................................................... 10 

6. Parterne bag Aktivitetscenter Bannerslund ønsker at stoppe projektet ....................................................... 12 

7. Oprettelse af udviklingspulje til folkeoplysningsområdet .............................................................................. 13 

8. Marts 2014 - Orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område ................................................................. 15 

Underskrifter: ........................................................................................................................................................ 16 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 12. marts 2014 Side 3 af 16 

 

Bilagsfortegnelse 

 

 

 
  

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

1 43614/14 Åben Velkommen iØK udvalget.pdf 

2 45394/14 Åben KFU, reduktionskrav 2014-2017 

3 31221/14 Åben budget 2014 

4 27009/14 Åben Sæby Jazzfestival, Ansøgning 

4 26146/14 Åben Forårsfest i Nellemanns Have - Ansøgning 

4 26148/14 Åben Forårsfest i Nellemanns Have - Budget over fællesudgifter 

4 15871/14 Åben Ansøgning fra Vendsysselfestivalen 

4 15872/14 Åben Vendsysselfestivalen Budget 2013-2014.pdf 

4 177947/13 Åben Ansøgningsskema Henning Sørensen - Retfærdighed Sæby 

4 26288/14 Åben Budget Film Hirsholmene 

4 26135/14 Åben Ansøgning om sommerkoncerter i oplandsbyerne - Musikkorps 

Sæby 

4 37521/14 Åben Landsforeningen Danske folkedansere - Budget 

4 37519/14 Åben Landsforeningen Danske folkedansere - ansøgning 

4 37728/14 Åben Ansøgning fra Frederikshavn Kunstmuseum 

4 38208/14 Åben Oversigt Friemidler 2012- 2013 - KFU 

4 38205/14 Åben Oversigt Friemidler 2014- KFU 

4 40189/14 Åben Frederikshavn Sæby Auto Sport 

4 41894/14 Åben Ansøgning- Frederikshavn Skøjteforening 

4 26285/14 Åben Ansøgning Film Hirsholmene endelig version 

4 28057/14 Åben Ansøgning - Ungdomsgården Hånbæk 

5 41641/14 Åben Bilag med fordeling af lokaler - Rødspætte Cup 

6 165193/13 Åben Strandby-Elling-Nielstrup Idrætsforening orientering om at 

stoppe projekt Bannerslundprojektet 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 12. marts 2014 Side 4 af 16 

 

1. Præsentation af Center for Bibliotek og Borgerservice 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med at Borgerservice og Bibliotek blev samlet i eet center fra 1. januar 

2014, blev det for Budget 2014 besluttet, at budgettet for Borgerservice skulle høre 

under økonomiudvalgets område, mens biblioteksdelen fortsat skulle ligge i Kultur- 

og Fritidsudvalgets regi. 

  

Efterfølgende drøftelser i blandt andet Kultur- og Fritidsudvalget mundede ud i at 

det vurderedes at være hensigtsmæssigt at samle de to budgetområder under 

samme udvalg. Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegav, at udvalget gerne så hele 

området overført til Kultur- og Fritidsudvalgets regi. 

  

Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. februar 2014 at samle budgettet for 

Center for Bibliotek og Borgerservice under Kultur- og Fritidsudvalget.  

  

Centerchef for Bibliotek og Borgerservice Anette Ravnholt giver en kort 

præsentation af centeret og de nye ansvarsområder, som nu er under udvalgets 

område. I bilagets side 11-13 er en kort præsentation af Center for Bibliotek og 

Borgerservice. 

  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Center for Bibliotek og Borgerservice indstiller, at udvalget 

tager præsentationen til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. marts 2014 

Taget til efterretning.  

  

 

Bilag 

Velkommen iØK udvalget.pdf (dok.nr.43614/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/137 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: KFU 
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2. Budgetlægning 2015 og overslagsårene 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget har på møde den 12. februar 2014 besluttet tidsplan og 

budgetproces for budgetlægningen 2015 - 2018. Udgangspunktet for 

budgetlægningen 2015 - 2018 er, at det vedtagne budget for 2014 overholdes for 

samtlige bevillingsområder. Derfor har økonomiudvalget besluttet at korrigere de 

enkelte fagudvalgs driftsrammer med den forholdsmæssige andel af reduktioner, 

som er indregnet i budget 2014, men som indtil nu har været placeret i centrale 

puljer. 

  

Reduktionerne på de centrale puljer er fordelt efter principper godkendt af 

Økonomiudvalget. 

  

Økonomiudvalget har i forhold til budget 2015 besluttet at forhåndsreducere 

fagudvalgenes serviceudgifter med 3 %. Herudover har Økonomiudvalget besluttet, 

på specifikke områder at reducere med 25 mio. kr. på serviceudgifterne. 

  

Der er udarbejdet et bilag med en oversigt over de udmeldte puljer for 2014 for 

udvalgets område samt de vedtagne reduktioner for 2015 - 2018. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

drøfter sagen. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. marts 2014 

Sagen blev drøftet. 

Udvalget henstiller til, at direktøren sikrer budgetoverholdelse i 2014.  

Udvalget igangsatte budgetarbejdet for 2015-16. 

  

Mogens Brag, Frode Thule Jensen og Karsten Drastrup ønsker at få ført til 

protokols, at det endnu ikke er afklaret, hvorvidt kultur- og fritidsudvalgets budget 

skal reduceres med 3 %. Der ønskes derfor en samlet forhandling af den endelige 

fordeling af 3% reduktionen på udvalgsniveau.  

  

  

  

 

Bilag 

KFU, reduktionskrav 2014-2017 (dok.nr.45394/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/430 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU 
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3. Frederikshavn Kommunes Prisfest 2014 

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om tilrettelæggelsen af uddeling af kommunale 

priser på baggrund af tidligere beslutning om at søge at sammenlægge 

prisuddelingerne. 

  

Gennem Frederikshavn Kommunes priser: Sundhedsprisen, Frivilligprisen, Godt-

Gået prisen, sættes der fokus på borgernes indsats i frivilliglivet og kulturlivet. 

  

Frederikshavn Kommune samler i 2014 for første gang priserne Godt Gået, de 4 

individuelle priser ”Årets leder”, ”Årets hold”, ”Årets individuelle præstation” og 

”Årets kulturtalent”, Sundhedsprisen og Frivilligprisen til en fest i Det Musiske Hus, 

tirsdag den 27. maj fra kl. 17.00.  

   

Ved at afholde et samlet arrangement giver vi mulighed for, at mange flere er med 

til at fejre og hylde de frivillige og de talenter i kommunen, som fortjener 

opmærksomhed. 

  

Uddelingen vil i 2014 foregå efter tidligere års modeller, fordi der inden 

sammenlægningen af arrangementerne var indkommet indstillinger til priserne. 

Center for Sundhed- og Ældre og Center for Kultur og Fritid vil efter afviklingen af 

årets arrangement evaluere dette års prisuddeling og fremsende et nyt koncept til 

beslutning i begge udvalg til brug for uddelingen af priser i 2015. 

  

Samlingen af prisuddelingerne har været behandlet i Sundhedsudvalget den 8. 

oktober 2013, hvor udvalget tilslutter sig sammenlægningen. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Frederikshavn Kommune får med samlingen af priserne et større arrangement, der 

kan afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme, hvis det samlede 

deltagerantal ikke overstiger 200 personer.  Center for Kultur og Fritid samt Center 

for Sundhed og Ældre anslår, at der til de separate prisuddelinger samlet har 

deltaget 185 personer. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. marts 2014 

Taget til efterretning.  

  

 

Bilag 

budget 2014 (dok.nr.31221/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/1629 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: repe 

 Besl. komp: KFU 
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4. Puljeansøgninger 1. kvartal 2014 

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 7. september 2011, at puljeansøgninger 

behandles på udvalgets ordinære møder i marts, juni, september og december 

måneder.  

  

Vedhæftet som bilag følger modtagne puljeansøgninger, 1. kvartal 2013 (marts 

uddeling). 

Materialet forelægges udvalget til drøftelse og beslutning i forhold til tildeling af 

tilskud/underskudsgaranti. 

  

Vedlagt følger også oversigt over udbetalte tilskud/underskudsgarantier i 2013 og 

uddelinger i 2014 

  

Pr. ultimo marts 2014 udgør det samlede beløb vedrørende frie kulturmidler 

464.998 kr. Beløbet skal finansiere udvalgets tildelinger i marts, juni, september og 

december måned. 

  

A. Landsforeningen Danske Folkedansere og Frederikshavn Folkedansere 
søger om 50.000 kr. i støtte, til ekstra udgifter i forbindelse med 
henlæggelse af stævnet på Knivholt Hovedgård.   

Landsforeningen Danske Folkedansere og Frederikshavn Folkedansere 

blev i 2013 imødekommet med 30.000 kr. til Landsstævnet, samt 

beværtning til reception i forlængelse af Spillemandskoncert. 

  

B. Fritids- og ungdomsklubberne i Frederikshavn Kommune søger 20.000 kr. 
til en eventdag for alle kommunes unge til Kultur på Tværs.  

  

C. Turisthus Nord søger 24.000 kr. til Sæby Jazzfestival 2014 

  

D. Michael Schmidt-Olsen, Candofilm søger 200.000 kr. til en film om 
øgruppen Hirsholmene.  

  

E. Nellemanns Haves Venner søger om 25.222 kr. til afholdelse af forårsfest 
2014. 

  

F. Vendsyssel Festival søger 40.000 kr. til afholdelsen af Vendsyssel Festival 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25168 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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2014. 

  

G. Retfærdigheden v/Henning Ulsted Sørensen søger 20.000 kr. til 
gennemførsel af udstilling af hvordan 150 – 2000 personer flygtede under 
2. verdenskrig fra Sæby til Sverige.  

  

H. Musikkorps Sæby søger 20.000 kr. til afholdelse af sommerkoncerter 2014 
i Frederikshavn kommune.  

  

I. Frederikshavn Kunstmuseum- og Exlibrissamling søger om tilskud på 
51.500 kr. til renovering/fortsat udbygning af museets digitalisering.  

  

J. Frederikshavn Sæby Autosport søger om en underskudsgaranti på op til 
25.000 kr. til deres årlige motorsportsfestival i uge 30 – 2014.  

  

K. Frederikshavn Skøjteforening søger om 22.000 kr. - Udgifter til 
halpersonale ved sommercamp 2014 i Iscenter Nord i uge 28 og 29.  

  

  

  

 

Indstilling 

  

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

tager stilling til fordeling af midler 1. kvartal 2014 til fremsatte ansøgninger.   

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. marts 2014 

Udvalget har besluttet, at fordele midlerne således: 

  

A:         Afslag  

B:         Godkendt 5.000 kr.  

C:         Underskudsgaranti 20.000 kr.  

D:         Afslag 

E:         Godkendt 10.000 kr.  

F:         Godkendt 10.000 kr.  

G:         Godkendt 5.000 kr.  

H.         Godkendt 10.000 kr.  

I:          Godkendt 15.000 kr.  
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J:         Underskudsgaranti 10.000 kr.  

K:         Godkendt 10.000 kr.  

  

  

  

  

 

Bilag 

Sæby Jazzfestival, Ansøgning (dok.nr.27009/14) 

Forårsfest i Nellemanns Have - Ansøgning (dok.nr.26146/14) 

Forårsfest i Nellemanns Have - Budget over fællesudgifter  (dok.nr.26148/14) 

Ansøgning fra Vendsysselfestivalen  (dok.nr.15871/14) 

Vendsysselfestivalen Budget 2013-2014.pdf (dok.nr.15872/14) 

Ansøgningsskema Henning Sørensen - Retfærdighed Sæby  (dok.nr.177947/13) 

Budget Film Hirsholmene (dok.nr.26288/14) 

Ansøgning om sommerkoncerter i oplandsbyerne - Musikkorps Sæby (dok.nr.26135/14) 

Landsforeningen Danske folkedansere - Budget  (dok.nr.37521/14) 

Landsforeningen Danske folkedansere - ansøgning  (dok.nr.37519/14) 

Ansøgning fra Frederikshavn Kunstmuseum  (dok.nr.37728/14) 

Oversigt Friemidler 2012- 2013 - KFU (dok.nr.38208/14) 

Oversigt Friemidler 2014- KFU (dok.nr.38205/14) 

Frederikshavn Sæby Auto Sport  (dok.nr.40189/14) 

Ansøgning- Frederikshavn Skøjteforening  (dok.nr.41894/14) 

Ansøgning Film Hirsholmene endelig version (dok.nr.26285/14) 

Ansøgning - Ungdomsgården Hånbæk  (dok.nr.28057/14) 

 
  



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 12. marts 2014 Side 10 af 16 

 

5. Drøftelse af overnatningsmuligheder i forbindelse med 

Rødspætte Cup 

 

Sagsfremstilling 

Formand for Rødspætte Cup-udvalget har rettet henvendelse til Frederikshavn 

Kommune i forlængelse af svarskrivelse fra Center for Kultur og Fritid angående 

tilgængelige overnatningsmuligheder til Rødspætte Cup 2014. 

  

Foreningen har den 2. december 2013 ansøgt Frederikshavn Kommune om at få 

lov til at råde over følgende skoler til at dække deres behov for indkvartering i 

forbindelse med Rødspætte Cup 2014: 

Frydenstrandskolen (afd. Abildgårdvej og afd. Buhlsvej), Bangsbostrand skole, 

Hånbækskolen, Nordstjerneskolen, Strandby skole, Sæbygaardskolen, Ravnshøj 

Skole og Sæby Skole. Her ud over har de anmodet om en dialog omkring brug af 

Munkebakkeskolen og Ørnevejens Skole. 

  

Center for Kultur og Fritid har i brev den 10. feb. 2014 oplyst Rødspætte Cup om, 

at de kan råde over en række lokaler, aula og gymnastiklokaler på ovennævnte 

skoler inkl. lokaler på Munkebakkeskolen, Hånbæk Skole, Ørnevejens Skole samt 

Elling skole (jf. bilag 1).  

  

Af bilag 1 fremgår det, at Frederikshavn Kommune kan tilbyde 

overnatningsmuligheder til 3941 personer fordelt på 178 klasselokaler, 9 sal/aula/ 

andre rum og 8 gymnastiksale på ovennævnte skoler. 

  

Rødspætte Cup har oplyst Center for Kultur og Fritid, at de har behov for lokaler til 

de 220 hold, som er tilmeldt Rødspætte Cup 2014. Såfremt holdene i gennemsnit 

består af 15 personer, vil det samlede behov for overnatningspladser være 3.300. 

  

I brevet fra Center for Kultur og Fritid fremgår det endvidere, at det vil være muligt 

for Rødspætte Cup at tilkøbe ekstra 240 overnatningspladser ud over de 400, som 

foreninger normalvis kan råde over til 5 kr. pr. person pr. overnatning i forbindelse 

med cupper og andre overnatningsarrangementer. 

  

Hvis foreningen ønsker at gøre brug af de ekstra 240 pladser på 

Nordstjerneskolen, er de blevet oplyst om, at udgiften vil beløbe sig til 30 kr. pr. 

person pr. overnatning, hvilket samlet vil beløbe sig til (240 pers. x 30 kr. 4 

overnatninger) 28.800 kr. + udgift til rengøring.  

  

Den samlede udgift vil forventeligt beløbe sig til i omegnen af 40.000 kr. alt efter 

behov for rengøring efter afholdelse af cuppen. Dette beløb er udregnet på 

baggrund af den forventede pris, som den private driftsherre på Nordstjerneskolen 

vil opkræve efter afholdelse af Rødspætte Cup. 

  

Rødspætte Cup-udvalgets formand har efter modtagelse af brevet fra Center for 

Kultur og Fritid henvendt sig til Direktør for Børn og Kultur og problematiseret, at 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/867 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. komp: KFU 
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Rødspætte Cup pålægges ekstra betaling, hvis man ønsker at anvende de ekstra 

overnatningspladser på Nordstjerneskolen eller alternativt skal placere hold på 

andre skoler i kommunen. 

  

På baggrund af denne henvendelse ønskes en drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget 

om udvalget vil dække udgiften til de ekstra overnatningspladser på 

Nordstjerneskolen. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget 

drøfter sagen og beslutter, om udvalget vil finansiere udgiften til de ekstra 

overnatningspladser på Nordstjerneskolen i forbindelse med Rødspætte Cup. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. marts 2014 

Drøftet 

Udvalget ønsker ikke, at finansiere den forøgede udgift for Rødspætte Cuppen.  

  

  

  

 

Bilag 

Bilag med fordeling af lokaler - Rødspætte Cup (dok.nr.41641/14) 
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6. Parterne bag Aktivitetscenter Bannerslund ønsker at stoppe 

projektet 

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om, at bestyrelsen for den samlede forening 

Aktivitetscenter Bannerslund har skrevet til Frederikshavn Kommune og meddelt, at 

projektet i den beskrevne form ikke kan realiseres. 

  

Projekt Aktivitetscenter Bannerslund, der er et projekt, hvor man i Elling 

lokalområde sammenflyttede to idrætsanlæg, har været undervejs i 3 år. En lang 

række foreninger og lokale aktører har ønsket at gennemføre dette projekt, som en 

mulighed for en klar styrkelse af anlægget omkring Bannerslundhallen, og for at 

kunne skabe en synergi og udvikling i det frivillige arbejde i området. 

  

Siden projektet er sat i gang er der i lokalområdet og i den tilknyttede 

arbejdsgruppe sket en realbehandling af de mange udfordringer, der ligger i 

projektet. Dette arbejde har desværre vist sig at indeholde en række udfordringer 

for de foreninger, der er knyttet til projektet, hvorfor man, efter flere møder både op 

til og som opfølgning på den fremsendte henvendelse om at standse projektet, har 

erkendt, at projektet ikke kan realiseres. 

  

Standby Elling Idrætsforening blev i 2011 bevilget 100.000 kr. fra 

Folkeoplysningsudvalgets anlægspulje til udvikling af projektet. Det anbefales, at 

Folkeoplysningsudvalget anmoder Strandby Elling idrætsforening om en 

redegørelse for forløbet og anvendelse af de tilstillede udviklingsmidler. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget  

1. tager henvendelse om at stoppe Bannerslundprojektet til efterretning 

2. oversender beslutningen til Folkeoplysningsudvalget med henblik på, at 
Folkeoplysningsudvalget indhenter redegørelse for de tildelte midler til 
udviklingsprojektet og indstiller, at evt. overskydende midler tilbagebetales. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. marts 2014 

Taget til efterretning 

Godkendt. 

  

 

Bilag 

Strandby-Elling-Nielstrup Idrætsforening orientering om at stoppe projekt 

Bannerslundprojektet (dok.nr.165193/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/438 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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7. Oprettelse af udviklingspulje til folkeoplysningsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i Folkeoplysningsloven fra 2011 samt Frederikshavn Kommunes 

Folkeoplysningspolitik 2013-2016, skal der oprettes en udviklingspulje til 

folkeoplysningsområdet. 

  

Af Folkeoplysningspolitikken 2013 fremgår det, at der oprettes en udviklingspulje, 

der skal have fokus på at støtte udviklende projekter og initiativer. 

  

I politikken står der: 

Frederikshavn Kommune ønsker at prioritere tre spor for det folkeoplysende 

område, der skal understøtte politikkens målsætninger og føre videre til konkrete 

handlinger:  

  

1. Anerkende det folkeoplysende område  

2. Skabe endnu større grad af inklusion af nye målgrupper  

3. Oprette en udviklingspulje 

  

Frederikshavn Kommune har for nuværende en Initiativ- og udviklingspulje, hvorfra 

der kan søges støtte til nye initiativer med folkeoplysende formål, 

udviklingsprojekter, enkeltstående projekter, amatørkulturelle aktiviteter, 

folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud, 

samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål og virksomhed af 

tværgående karakter. Initiativ- og udviklingspuljen er på 137.000 kr, og 

administreres af Folkeoplysningsudvalget. 

  

Med baggrund i at folkeoplysningslovens fokus på udviklingsarbejde indenfor 

lovens område (Kap. 3, § 6 pkt. 3), samt forventning om, at 

Folkeoplysningspolitikkens handlespor sammen med ændringer i 

Frederikshavnerordningen vil sætte fokus på udviklingsaktiviteter foreslås det at 

ændre Initiativ- og udviklingspuljen til en udviklingspulje som beskrevet i 

Folkeoplysningspolitikken: 

  

Ansøgninger med projekter til udviklingspuljen skal opfylde følgende formål:  

  

- Projektet skal forny det folkeoplysende område  

- Projektet skal rette sig imod nye målgrupper, nye organisationsformer eller ny 

viden 

- Der lægges vægt på projekter, der ansøges af en partnerkreds 

  

Det foreslås, at Udviklingspuljen administreres af Folkeoplysningsudvalget. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Initiativ- og udviklingspuljen er finansieret indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets 

budgetramme. Der er ingen økonomiske konsekvenser ved at omdøbe puljen og 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3107 

 Forvaltning:  

 Sbh: doiv 

 Besl. komp:  
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ændre tildelingsvilkårene som beskrevet. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget  

  

1. beslutter, at Initiativ- og udviklingspuljen omdøbes til Udviklingspuljen og 
fremadrettet tildeles efter kriterierne beskrevet i Folkeoplysningspolitikken 
2013-2016 

2. oversender beslutningen til orientering i Folkeoplysningsudvalget 

  

  

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. marts 2014 

1. Godkendt. 
2. Godkendt.  
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8. Marts 2014 - Orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets 

område 

 

Sagsfremstilling 

Direktøren for Center for Kultur og Fritid samt Center for Bibliotek og Borgerservice 

giver mundtlig orientering til udvalget om følgende: 

 Status på ansøgning om Bogby Nordjylland 

 Tid og sted for Kultur- og Fritidsudvalgets møde i april: 8. april kl. 14-16 på 
Hjørring Rådhus. Efterfølgende årsmøde i Kulturalliancen 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritidsudvalgets område indstiller, at 

orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. marts 2014 

Taget til efterretning.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25426 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Mogens Brag 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

 

      

Bjarne Kvist 
   

      

Karsten Drastrup 
   

 

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

 

 
 


