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1. Orientering om kørselskontor og serviceniveau i 

Frederikshavn kommune 

 

Sagsfremstilling 

Udvalget orienteres om indhold og serviceniveau i kørselsordningerne i 

Frederikshavn kommune. Chef for Trafik & Rådgivning i Nordjyllands Trafikselskab 

Signe Klintgaard Korac er inviteret til at deltage i mødet. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 

NT direktør Jens Otto Størup og Chef for trafik og rådgivning Signe K. Korac deltog 

i punktet. Orienteringen taget til efterretning. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/6503 

 Forvaltning: CBB 

 Sbh: anrv 

 Besl. komp: KFU 
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2. Godkendelse af årsregnskab 2013 - Fonden Arena Nord - 

Det Musiske Hus, Regionalt Spillested 

 

Sagsfremstilling 

Hermed fremsendes årsregnskab 2013 for Fonden Arena Nord, hvor Det Musiske 

Hus, Regionalt Spillested er en del af, til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

Økonomicentret har gennemlæst de indsendte regnskaber. Der er ikke gennemført 

en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti. 

  

Økonomicentret udtrykker ikke en konklusion om de tekniske forhold i regnskabet. 

En sådan konklusion kan ses i regnskabernes indledende bemærkninger, der er 

udarbejdet af revisionsselskabet BDO (revisorerklæring, ledelsesberetning og 

anvendt regnskabspraksis) 

  

Fonden Arena Nord 

Fonden Arena Nord havde i regnskabsåret 2013 et overskud på 1,1 mio.kr. Fonden 

Arena Nord havde ved årets udgang en egenkapital på 4.513.616 kr.  

  

Tilskud fra Frederikshavn Kommune i 2013 udgjorde 3.354.918 kr.  

  

Det Musiske Hus - Regionalt Spillested 

Regnskabsresultatet for 2013 vedrørende Det Musiske Hus – Regionalt Spillested 

var et overskud på 89.531 kr.  

  

Der er i 2013 tilført 2.568.046 kr. til Det Musiske Hus – Regionalt Spillested af 

overført driftstilskud udbetalt til Fonden Arena Nord fra Frederikshavn Kommune. 

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender 

regnskabet.  

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 

Regnskabet godkendes. 

  

 

Bilag 

Fonden Arena Nord intern årsrapport 2013 (dok.nr.140186/14) 

Fonden Arena Nord -regnskab 2013 Det Musisk Hus (dok.nr.140194/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9124 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU 

 
  



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 20. august 2014 Side 6 af 21 

 

3. Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur- og 

Fritidscenter pr. 30.6.2014 

 

Sagsfremstilling 

Ved genopretningsplanens vedtagelse i Byrådet den 27. juni 2012 blev det 

besluttet at sætte Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC) under skærpet tilsyn. Det 

skærpede tilsyn indebærer en udvidet oplysningspligt hos SKFC til at informere 

Frederikshavn Kommune om den aktuelle økonomiske status for SKFC, i form af 

økonomiske afrapporteringer, der aflægges med 2 måneders intervaller. 

  

De økonomiske afrapporteringer skal indeholde en aktuel status for SKFC’s 

likviditetssituation og en opfølgning af budgettet, herunder om 

budgetforudsætningerne overholdes. 

  

SKFC har den 13. august 2014 indsendt en økonomisk afrapportering pr. 30. juni 

2014. 

  

I opfølgningen pr. 30. juni 2014 ses et underskud på 490.018 kr. mod et 

budgetteret underskud på 255.000 kr. Forskellen skyldes forskydninger af 

betalinger på festival og Skaw Cup, som var budgetteret i juni, først blev konteret i 

juli måned. 

  

For det samlede regnskabsår 2014 forventer SKFC stadig et overskud på 103.000 

kr.  

  

I forhold til likviditeten forventer SKFC i budgettet for 2014 et træk på 

kassekreditten pr. 30.6.2014 på 16.000 kr. Trækket på kassekreditten er ifølge 

status pr. 30. juni 2014 på 6.000 kr., hvilket er 10.000 kr. bedre end budgetteret. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren, at Kultur- og Fritidsudvalget tager den økonomiske 

opfølgning til efterretning. 

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 

Opfølgningen tages til efterretning. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/541 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU 
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4. Ansøgning om udvidelse af Sæby Fritidscenter 

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 7. oktober 2013 en 

henvendelse fra Sæby Fritidscenter om tilladelse til opførelse af ny hal samt støtte 

til renovering af og tilbygning til centeret.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegav på mødet, at man var positiv over for 

planerne og ønskede, at centeret engagerede så mange foreninger som muligt i 

projektet.  

  

Sæby Fritidscenter har arbejdet videre med planerne, og er nu klar til at fremlægge 

en projektplan for Kultur- og Fritidsudvalget, jf. bilag. Sæby Fritidscenter ansøger 

hermed om tilladelse til udvidelse og modernisering af centeret. 

  

Af ansøgningen fremgår det, at Sæby Fritidscenter ønsker at udvide med en ny 

gymnastik- og motorikhal, der kan efterkomme foreningernes behov for mere plads 

og bedre forhold.    

  

Fritidscenteret ønsker endvidere, at modernisere det eksisterende anlæg og lave 

nye forbedrede adgangsforhold for brugere og gæster. Centeret oplyser, at man 

ønsker at anrette en ny foyer, der skal fungere som mødested for brugerne samt 

indeholde reception og sportscafe for vandrehjemmets gæster.  

  

Sæby Fritidscenter oplyser, at man forventer, at udvidelsen af centeret vil medføre 

behov for et forøget driftstilskud fra Frederikshavn Kommune på 350.000 kr. pr. år. 

Sæby Fritidscenter oplyser, at beløbet alene er til delvis dækning af ydelser på 

kreditforeningslån jf. budget.  

  

En udvidelse af Sæby Fritidscenter med en ekstra hal vil frigøre haltid til andre 

aktiviteter i det eksisterende anlæg. Sæby Fritidscenter forventer i den forbindelse, 

at gymnastikforeningen vil flytte 90 % af sine aktiviteter fra den eksisterende hal B 

til den nye hal C og, at der dermed bliver ledig tid til andre aktiviteter.   

  

Sæby Fritidscenter forventer at udbygningen vil resultere i en merudlejning på ca. 

1.050 timer til blandt andet floorball og håndbold. I dag anvender begge foreninger i 

forvejen fritidscenteret, men efterlyser flere timer i centeret. Håndboldklubben 

oplyser, at de har behov for 10-12 timer pr. uge ud over de timer de har i forvejen. 

Her ud over anvender klubben Syvstenhallen 19 timer pr. uge, som de gerne vil 

overflytte til Sæby Fritidscenter.  

  

Center for Kultur og Fritid bemærker, at en eventuel godkendelse af en kommende 

udvidelse af Sæby Fritidscenter vil have både kapacitetsmæssige og 

foreningsmæssige konsekvenser for Syvstenhallen og dens fortsatte drift og 

vedligehold. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19920 

 Forvaltning: Center for Kultur og 

Fritid 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: KFU 
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Økonomiske konsekvenser 

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender udvidelsen af Sæby Fritidscenter vil de 

oplyste økonomiske konsekvenser for Frederikshavn Kommune være: 

  

-       forøgelse af driftstilskuddet på 350.000 kr. pr. år., som Sæby Fritidscenter 

ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om. Beløbet er til dækning af en del af 

ydelserne på nye kreditforeningslån jfr. budgettet.  

-       belastning af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme i forbindelse med 

ovennævnte merudlejning. Såfremt foreningerne får godkendelse til at 

udvide/overflytte deres aktiviteter vil den forøgede lokalrefusion til foreningerne 

beløbe sig til mellem 70.000 og 200.000 kr., alt afhængig af 

alderssammensætningen.    

  

Sæby Fritidscenter har fået udarbejdet et resultat, balance- og likviditetsbudget for 

en kommende ny hal. Økonomicentret redegør for budgettet i mødet. 

  

Fritidscenteret forventer selv at finansiere anlægsudgiften via egenfinansiering, 

finasiering via fonde samt optagelse af kreditforeningslån. 

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter 

ansøgningen og beslutter om 

  

·     udvalget ønsker at støtte udvidelsen af fritidscenteret og i så fald ønsker at 

afsætte 350.000 kr. pr. år til forøget driftstilskud fra og med budget 2016  

·     om rammen til lokaletilskud under FOU skal forøges med op til 200.000 kr. 

fra og med budget 2016 

  

  

  

  

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 

Udvalget har ikke på nuværende tidspunkt plads til driftsudvidelser i budgettet. 

Derfor kan ansøgningen ikke imødekommes. Udvalget synes imidlertid godt om 

perspektiverne i ansøgningen og ønsker på den baggrund at komme i dialog med 

fritidscentret for at drøfte centrets visioner og muligheder. 

  

 

Bilag 

SFC: Ansøgning om udvidelse. - Tegning,hal C, Arkitekt.pdf (dok.nr.129126/14) 

SFC: Ansøgning om udvidelse. - Budget-hal C, revisor.pdf (dok.nr.129127/14) 
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SFC: Ansøgning om udvidelse. - DIF Medlemstal2014.doc (dok.nr.129130/14) 

SFC: Ansøgning om udvidelse. - Ansøgning om hal C.pdf (dok.nr.129138/14) 
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5. Evaluering af budgetdialogmøde i Kultur- og Fritidsudvalget  

 

Sagsfremstilling 

Forud for den politiske budgetproces for budgetåret 2015 er der onsdag den 3. juni 

2014 afviklet dialogmøde mellem kultur- og fritidsområdets parter og Kultur- og 

Fritidsudvalget. 

  

Efter en kort velkomst fra formanden blev Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde 

gennemgået og derefter indgik parterne i drøftelser vedrørende budget 2015. 

 

Indstilling 

Direktøren for Børn- og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget evaluerer 

dialogmødet.  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 

Mødet er evalueret. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25418 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 

 
  



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 20. august 2014 Side 11 af 21 

 

6. Film Norskov  

 

Sagsfremstilling 

På Kultur- og Fritidsudvalgets seneste møde den 11. juni 2014 blev det besluttet, at 

ansøgningen fra SF Film vedrørende tv-produktionen ”Norskov” skulle 

genbehandles i august. 

  

SF Film har ansøgt om i alt kr. 500.000,- til dækning af udgifter under optagelserne 

til første sæson af tv-serien ”Norskov”. Optagelserne til sæson 1 foretages i 

Frederikshavn by og omegn i perioden februar 2015 til maj 2015. 

  

Foreløbig er serien planlagt til tre sæsoner med visning på TV2. Serien produceres 

af SF Film. 

Det forventes, at serien har premiere i september måned 2015. 

  

Om produktionen ”Norskov” 

”Norskov” er en fiktiv provinsby i Danmark, hvor handlingen kredser om en 

politimand, der vender tilbage til sin fødeby - påvirket af en sag i sit gamle distrikt i 

hovedstaden, og hvor også en lokal, ung ishockeyspiller har en af de ledende 

roller. Serien er i krimigenren, inspireret af amerikanske serier som ”The Wire” og 

”True Detective”.  

  

Frederikshavn er valgt som stedet, hvor serien skal udspille sig - og byens mange 

udfordringer økonomisk, erhvervsmæssigt og udviklingsmæssigt er researchet frem 

og anvendes som temaer og igangsættende faktorer for seriens karakterer, ligesom 

byen - med dens råhed, infrastruktur, vand og natur - bliver scene for handlingen. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og 

beslutter et eventuelt støttebeløbs størrelse. 

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 

Udvalget ønsker at støtte projektet med 100.000 kr., der finansieres af de frie 

midler. 

  

 

Bilag 

- 98811-14_v1_NORSKOV - ansøgning .pdf (dok.nr.143979/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/11669 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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7. Puljeansøgning tilhørende 2. kvartal 2014 - Ekstraordinær 

behandling 

 

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 en ansøgning som ved en fejl ikke fremgik af 

dagsordenen i juni 2014. 

  

Materialet forelægges derfor nu til udvalget til drøftelse og beslutning i forhold til 

tildeling af tilskud/underskudsgaranti. 

  

Efter uddelingerne i juni er fratrukket saldo vedrørende frie kulturmidler, resterer 

291.878 kr. til uddeling i september og december 2014.  

  

  

A.   Skærum Sogneforening søger om støtte til afholdelse af aktiviteter. 

Aktiviteter planlagt og annonceret i henhold til vedlagte årsprogram for 

2014/15. Skærum Sogneforening har blandt andet til formål at arrangere 

aktiviteter i lokalområdet for lokalbefolkningen og andre interesserede.  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og 

beslutter fordeling af midler til puljeansøgningen.  

  

  

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 

Udvalget giver afslag på ansøgningen. 

  

 

Bilag 

Skærum Sogneforening årsprogram.pdf (dok.nr.91383/14) 

Program Skærum Sogneforening 2014_15.pdf (dok.nr.91385/14) 

Skærum Sogneforening - Driftsregnskab for 2013.pdf (dok.nr.91386/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25168 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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8. Kollektiv trafikplan for Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Center for Bibliotek og Borgerservice er i dialog med Center for Teknik og Miljø om 

udarbejdelse af en kollektiv trafikplan for Frederikshavn Kommune. 

  

Den kollektive trafikplan er tænkt som et tværgående projekt mellem Center for 

Bibliotek og Borgerservice og Center for Teknik og Miljø, idet den nye skolestruktur 

medfører et ændret behov for skolebuskørsel, hvorfor det vil være naturligt at 

tænke både de åbne og de lukkede skolebusruter ind i en samlet trafikplan for 

Frederikshavn kommune.   

  

Formålet med trafikplanen er at understøtte de ønsker, som kommunen har til at 

udvikle kommunens kollektive trafiktilbud. Der er tale om følgende ønsker: 

  

·         En ny strategi for kommunens fælleskommunale ruter 

·         At flex trafikken kan varetage en større del af de rejser, som ikke 

følger de store pendlerstrømme 

·         At understøtte Frederikshavns status som uddannelsesby via den 

kollektive trafik 

·         En analyse og en evt. nytænkning af bybussystemet i Frederikshavn 

·         En analyse af muligheden for implementering af en sommerbybus i 

Skagen 

  

Hertil kommer en række af konkrete udfordringer til den kollektive trafik, som 

trafikplanen gerne skal være med til at løse. Der er tale om følgende udfordringer: 

 Et behov for økonomiske besparelser på området 

 Potentiel skolestrukturændring allerede fra sommeren 2015 

 Et behov for at gøre trafiknettet mere attraktivt og vedkommende for alle 
borgere i Frederikshavn Kommune 

 Et uhomogent serviceniveau grundet meget lukket bustrafik i kommunen 

  

På møde den 3. juni tiltrådte Plan- og Miljøudvalget indstillingen om at iværksætte 

udarbejdelsen af en kollektiv trafikplan for kommunen. 

  

Økonomisk er udgiften til projektet estimeret til 460.000 kr. og dækker over 

analyse- og planlægningsarbejdet, som skal udføres af NT. Udgiften er forslået 

fordelt med en tredjedel til Center for Bibliotek og Borgerservice og to tredjedele til 

Center for Teknik og Miljø. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Kultur- og fritidsudvalget, at  

         projektet ”Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune” igangsættes 

som et tværgående projekt,  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9320 

 Forvaltning: Center for Bibliotek & 

Borgerservice 

 Sbh: anrv 

 Besl. komp: KFU 
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         udvalget drøfter størrelsen på bidraget fra Center for Bibliotek og 

Borgerservice  

  

  

  

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 

Udvalget godkender iværksættelsen af projektet, og betaler en andel af udgiften. 

  

 

Bilag 

VS: Projektaftale om Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune - Projektaftale Frederikshavn (vol 

1).docx (dok.nr.94571/14) 

 
  



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 20. august 2014 Side 15 af 21 

 

9. Godkendelse af vedtægter if. med museumsfusion - Skagen 

Museum, Michael og Anna Anchers Hus samt Drachmanns Hus 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med fusionen mellem Skagen Museum, Michael og Anna Anchers 

Hus samt Drachmanns Hus skal det fusionerede museum have godkendt nye 

vedtægter. 

  

Skagen Museum har fremsendt udkast til vedtægter til kommunens godkendelse. 

Vedtægterne har været drøftet med Kulturstyrelsen, inden fremsendelsen hertil. 

Det fremgår af Kulturstyrelsens bemærkninger, at vedtægterne er drøftet med 

Kulturstyrelsen løbende, og at de forholder sig grundigt til standardvedtægterne. 

Kulturstyrelsen har særligt grundigt forholdt sig til punkterne ”formål og 

ansvarsområde” samt ”ophør”. 

  

Kulturstyrelsen forestår den endelige godkendelse af vedtægterne, når disse er 

godkendt og underskrevet af både museumsbestyrelsen samt en bemyndiget 

repræsentant for hovedbidragsyderen – i dette tilfælde Frederikshavn Kommune. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler 

vedtægterne til byrådets godkendelse. 

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 

Anbefales til byrådets godkendelse. 

  

 

Bilag 

VS: Godkendelse af vedtægter i forbindelse med museumsfusion (dok.nr.143941/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/17375 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: KFU/BR 
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10. Orientering om ny bestyrelse og vedtægter for Musikskolen  

 

Sagsfremstilling 

Jf. Ny bekendtgørelse for musikskoler samt beslutningen om, at Musikskolen ikke 

længere skal have politisk udpegede medlemmer i bestyrelsen, har Musikskolen 

revideret vedtægterne pr. 1. januar 2014. 

  

Bestyrelsen består nu af 7 medlemmer med følgende sammensætning: 

  

4 forældrerepræsentanter for elever under 25 år 

2 elevrepræsentanter for voksenelever over 25 år 

1 medarbejderrepræsentant 

  

Derudover har bestyrelsen mulighed for periodevis at inddrage ressourcepersoner, 

som er rådgivende og uden stemmeret - § 5 stk. 4. Denne plads er i øjeblikket 

vakant. 

  

I de nye vedtægter findes en overgangsparagraf (§16), således at den siddende 

bestyrelse, dog uden politikere, fortsætter frem til næste valg i oktober 2014. 

  

Musikskolens formålsparagraf § 2 er omskrevet, således den tager udgangspunkt i 

de nye formuleringer og krav i den ny bekendtgørelse for musikskoler samt den 

udarbejdede mission og vision for børne- og kulturområdet i Frederikshavn 

Kommune. 

  

Ændringerne fremgår af nedenstående udsnit af de nye vedtægter: 

  

§ 2. Formål 

  

Stk. 1 

Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe 

forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som ud- øver 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. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/22108 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: KFU 
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Stk. 4 

At være en aktiv kulturformidler for både børn, unge og voksne i Frederikshavn 

Kommune. 

  

  

§ 5. Bestyrelsens sammensætning 

  

Stk. 1 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 

  

4 forældrerepræsentanter for elever under 25 år 

2 elevrepræsentanter for voksenelever over 25 år 

1 medarbejderrepræsentant 

  

Stk. 2 

Musikskolens ledelse deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, og 

musikskolelederen er bestyrelsens sekretær. 

  

Stk. 3 

Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke honorar eller vederlag for arbejdet i 

bestyrelsen.  

  

  

  

  

Stk. 4 

Til bestyrelsen knyttes en ekstra plads, der i perioder kan besættes af 

ressourcepersoner, der kan bistå bestyrelsen i forhold til temaer eller projekter, der 

har et særligt fokus. Denne er rådgivende og har ikke stemmeret. 

  

§ 16. Overgangsbestemmelser 

  

Stk. 1 

Med undtagelsen af de politisk udpegede medlemmer fortsætter bestyrelsen i en 

overgangsperiode indtil valget i oktober 2014. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.  

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 
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GODKENDTE OG UNDERSKREVNE vedtægter for Musikskolen i Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.188566/13) 
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11. August 2014 Henvendelser og invitationer 

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget følgende henvendelser og invitationer: 

  

  

 ”Prioriter skolereform og et stærkt foreningsliv i budget 2015”. Henvendelse 
fra DIF 

 Skulptur i det offentlige rum. Henvendelse fra Christian Bang Jensen  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager sagen til 

efterretning. 

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 

Taget til efterretning. 

Udvalget har ingen planer om opsættelse af skulpturer for nuværende. 

  

 

Bilag 

Henvendelse fra DIF - Skolereform og foreningsliv  (dok.nr.126366/14) 

Henvendelse fra Christian Bang Jensen  (dok.nr.144887/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25426 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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12. August 2014 - Orienteringer fra Kultur- og Fritidsudvalgets 

område 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturdirektøren giver mundtlig orientering til udvalget om følgende: 

  

 Plakatsøjlen ved Frederikshavn Bibliotek 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 

Taget til efterretning efter gensidig orientering. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25426 

 Forvaltning: CKF 

 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 
   

 

 
 


