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1. Referat fra sidste møde  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 564866 
Sbh: CHCR/aach 
  
Besl.komp: KS 

Sagsfremstilling 
Dagsordenspunkt 1 iflg. referat fra Kulturelt Samråds møde 26. marts 
2007. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at punktet ikke optages på 
dagsordenen fremover.  

Beslutning - Kulturelt Samråd den 23. april 2007 
Indstillingen godkendt. 

Fraværende:  
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2. Aktivitets - og ansøgningspulje - Kultur - og 
Fritidsudvalget  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 565656 
Sbh: BKF/jada/aach 
  
Besl.komp: KFU/KS 

Sagsfremstilling 
I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. februar 2007 
pkt. 1 har forvaltningen udarbejdet forslag til administration af Kultur- og 
Fritidsudvalgets ”frie” kulturelle midler. 
  
Regningslinier: 
Kultur- og Fritidsudvalget administrerer et puljeområde med en årlig 
ramme på 3,2 mio. kr. 
  
Puljen dækker bevillinger til en lang række faste kulturaktiviteter i 
kommunen. 
  
I puljen er desuden et årligt rammebeløb – i 2007 på 1,1 mio. kr., som er 
til udvalgets disposition til løbende bevillinger.  
  
Tre årlige ansøgningsfrister, 1. april – 1. september og 1. 

november. 
  
Puljen kan:  

-          Støtte kulturprojekter – projekter i de enkelte by- og 

landområder samt  projekter dækkende hele kommunen. 

Bevillinger skal så vidt mulig understøtte de 

indsatsområder Frederikshavn Kommune  gennem sin 

kulturpolitik og gennem de vedtagne visioner på 

området ønsker at udvikle. 
  

Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer følgende elementer i 

ansøgninger højt: 
Mangfoldighed 
Lokal inddragelse 
Engagement og synlighed 
Aktivt samarbejde og partnerskab  

  
-          Medfinansiering til projekter i Kulturaftale Nordjylland. 

Bevillinger skal understøtte de indsatsområder 

kommunen gennem sin deltagelse i Kulturaftale 

Nordjylland understøtter – dvs. projekter indenfor 
  

Børn og kultur 
Kultur og ungdom 
Talentpleje og vækstlag 
Kultur og erhverv – oplevelsesøkonomi 
  
  

Ansøgninger skal opfylde følgende minimumskrav 
-          Kort projektbeskrivelse 
-          Projektdeltagere, målsætning og målgruppe 
-          Angive selvfinansiering og eventuelle andre 

sponsortilskud 
-          Anføre, om der er søgt støtte andre steder i Frederikshavn 

Kommune 
-          Indeholde udgifts- og indtægtsbudget  

  
Der indsendes en kort beskrivelse for forløbet samt et regnskab 
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ved arrangementer eller projekter med en bevilling på over 

10.000 kr. 
  
Der er udarbejdet en ”Informationsfolder” til udsendelse til foreninger og 
til placering på biblioteker m.v.  
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at retningslinier for aktivitets- og 
ansøgningspulje i Kultur- og Fritidsudvalget godkendes. 
  
Beslutning – Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2007 
Retningslinierne godkendes. Ordningen evalueres i december 2007.  
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Mogens Brag. 
  
  
Supplerende sagsfremstilling til Kulturelt Samråd den 26. marts 

2007: 
Sagen fremlægges til orientering for Kulturelt Samråd. 
  
  

  
  
Beslutning – Kulturelt Samråd den 26. marts 2007 
Fraværende: Ingen 
  
Til orientering. 
  
Supplerende sagsfremstilling til Kulturelt Samråd i møde den 23. 

april 2007 
2. udgave af informationsfolder Aktivitets- og ansøgningspuljer 2007 
fremlægges til orientering for Kulturelt Samråd. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Informationsfolder 2. udgave Aktivitets- og ansøgningspuljer.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Ansøgningspuljer – folder (ED577947) KFU 

Bilag   Fordeling 
1 Informationsfolder 2. udgave Aktivitets- og 

ansøgningspuljer (ED580587) 
KS 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 23. april 2007 
Til orientering. 

Fraværende:  
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3. Forslag til ansøgningsform, indhold og rapportering  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 571134 
Sbh: BKF/aach 
  
Besl.komp: KS 

Sagsfremstilling 
I Kulturelt Samråds møde den 27. februar 2007 blev det besluttet, at 
formanden udarbejder forslag til ansøgningernes form, indhold og 
rapportering. 
  
Der foreligger forslag til samrådets vurdering. Forslaget er udarbejdet af 
John Jørgensen.  
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslaget drøftes.  
  
Beslutning – Kulturelt Samråd den 26. marts 2007 
Fraværende: Ingen 
  
Pjecen taget til efterretning idet der dog noteres en fejl vedrørende 
betingelsen for at modtage tilskud. 
  
Forvaltningen finjusterer John Jørgensens skema. 
  
  

  
  
Supplerende sagsfremstilling til Kulturelt Samråds møde den 23. 

april 2007  
Ansøgningsskema fremlægges til orientering for Kulturelt Samråd. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Ansøgningsskema - Kulturelt Samråd 2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Forslag til ansøgningsform og indhold samt 

rapportering - Kulturelt Samråd (ED577809) 
KS 

Bilag   Fordeling 
1 Ansøgningsskema - kulturelt samråd 2007 

(ED579794) 
KS 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 23. april 2007 
Til orientering. 

Fraværende:  
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4. Indkomne ansøgninger til Kulturelt Samråd april 200 7 
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 571134 
Sbh: BKF/aach 
  
Besl.komp: ks 

Sagsfremstilling 
Følgende ansøgninger er indkommet pr. 15. april 2007 
  
Sæby Bio 
Sæby Bio søger om tilskud alternativt underskudsgaranti til et 
filmarrangement med tilhørende foredrag i Sæby Kulturhus. 
  
Emnet er filmen ”Mine aftener i Paradis”, som er en kultfilm for mange 
filmelskere. I forbindelse med filmen vil der være foredrag og diskussion 
med filmanmelder Niels Frid-Nielsen.  
  
Arrangementet afholdes den 24. april 2007 i Sæby Kulturhus.  
  
Der er budgetteret med forventede entreindtægter på kr. 1.500 og 
udgifter for i alt kr. 16.000 – 18.000, der dækker foredrag/transport samt 
annoncering. 
  
Der søges om kr. 10.000. Enslydende ansøgning er sendt til Kultur- og 
Fritidsudvalget.  Det kan oplyses, at Kultur- og Fritidsudvalget har 
bevilget kr. 5.000 til arrangementet.   
  
Nutidens Kvinder, Strandby, Skagen og Frederikshavn 
Nutidens Kvinder, Strandby søger i et samarbejde med Nutidens Kvinder i 
Skagen og Frederikshavn om tilskud til foredrag med tidligere 
indenrigsminister og borgmester Thorkild Simonsen, Århus.  
  
Emnet er: Et spændende liv – fra maler i Vendsyssel til politiker.  
  
Arrangementet afholdes tirsdag den 20. marts 2007 kl. 19.30 på 
Sundhedshøjskolen Diget i Aalbæk.  
  
Der er budgetteret med udgifter for i alt kr. 8.800. Entreindtægten 
forventes at dække fortæringen ved arrangementet.   
  
Der søges om dækning af honorar til foredragsholderen 6.000 kr.  
  
  
Mølholt Dilettantforening 
Mølholt Dilettantforening søger om tilskud til transport i forbindelse med 
velgørenhedsforestilling for pensionister i Sæby og omegn.  
  
Emnet er: Dilettantstykket ”Pigerne fra Plovgaard”.  
  
Arrangementet afholdes den 18. februar 2007 i Mølholt Forsamlingshus.  
  
Det forventes, at transporten vil andrage kr. 1.000.   
  
Elling Borger- & Grundejerforening 
Foreningen søger om støtte til kulturel aktivitet FED FREDAG – et 
arrangement for børn og unge i alderen fra 10-16 år fra Elling og 
Strandby skoler.  Arrangementet afvikles 4 gange årligt i 
Bannerslundhallen i tidsrummet kl. 19.00-23.30 og indeholder 
aktiviteterne badminton, bordtennis, indefodbold, hoppeborg, håndbold 
og volleyball. Derudover er alkoholfri aftendiskotek.   
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Arrangementet tiltrækker 100-150 unge og indtægterne fra salg i 
cafeteria og kiosk tilfalder SEIF håndbold, som står for salget.    
Udgifterne beløber sig i gennemsnit til ca. 3.000 kr. og omfatter leje af 
professionelt diskotek og lejlighedsvis hoppeborg og indefodboldbane.  
  
Der søges om 12.000 i tilskud til dækning af udgiften for 4 
arrangementer. 
  
Sæby Kunstnerne 
Sammenslutning af billedkunstnere og kunsthåndværkere i Sæbyområdet 
er dannet i december 2006 med det formål at udvikle og profilere Sæby 
som kunstby med en årlig udstilling i august måned på Sæbygård Slot.  
  
Der er budgetteret med udgifter på 75.000 kr. til udstillingen og der er 
foreløbig indkommet 3.000 i tilskud. Foreningen oplyser, at der er søgt 
støtte fra pengeinstitutter, danske initiativpuljer, Sæby Borgerforening 
samt større lokale virksomheder. Endvidere er Kultur- og Fritidsudvalget 
ansøgt om et tilskud på 40.000 kr.    
  
Der søges om et tilskud på 15.000 kr.  
  
Aktive Kvinder Volstrup/Sæby  
Foreningen søger om tilskud til den årlige sommerudflugt som i 2007 går 
til Bratbjerg Sø, gårdbutik i Fjerritslev, rundtur i Løgstør samt Rønbjerg 
Feriecenter med besøg på Rønbjerg Færgekro inden turen går tilbage til 
Sæby med en afstikker til Nibe. 
  
Formålet med sommerudflugten er det sociale samvær for målgruppen 50 
– 70 årige af begge køn og det oplyses, at også ikke medlemmer kan 
deltage.  
  
Budgettet viser entreindtægter for 11.250 kr. og transport- og 
annonceudgifter samt fortæring for i alt 14.175 kr.   
  
Der søges om et tilskud på 3.000 kr. 
  
  
Skagen Egnsspil 2007 – Arbejdstitel ”Om hundrede år er alting 

glemt?” 
Styregruppen for Skagen Egnsspil 2007 opfører igen egnsspil på Skagen 
By- og Egnsmuseum som et jubilæumsspil 8 gange u juni og august 
måned. Egnsspillet omhandler bl.a. turist- og Handelsstandsforeningens 
jubilæum 2006, Skagen Havns jubilæum 2007 samt Skagens Museums 
jubilæum 2008. 
Smedie, slagteri, trælasthandel, bogtrykkeri, maskinfabrik, skibsbyggeri 
levendegøres mellem de gamle fiskerhuse på Skagen By- og 
Egnsmuseum i et tæt samarbejde med Engsspilgruppen bestående af 80-
100 frivillige børn, unge og voksne aktører.  Jubilæumsspillet veksler 
mellem årene 1907, 2007 og 2032 og kræver en del rekvisitter, 
dekorationer og kostumer.   
  
Der budgetteres med udgifter på 358.000 kr. og det oplyses, at der i 
2005 var indtægter for 215.573 kr. heraf en underskudsgaranti på 
30.000 fra Nordjyllands Amt. Kultur- og Fritidsudvalget er i 2007 ansøgt 
om tilskud på 25.000 kr. samt en underskudsgaranti på 30.000 kr. 
  
Der søges om et tilskud på 10.000 kr.  
  
  
Glade sommerdage 2007 
Musikkorps Sæby, Sæby Scenen, Sæby Bibliotek samt Sæby Scenen, 
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Sæby Pensionistforening, Præstbro Borgerforening, Sæby Borgerforening 
samt den tidligere bestyrelse af Kulturelt Samråd for Sæby Kommune og 
Sæby Folkedansere samler den 12. august 2007 på 6. år en række 
foreninger og frivillige den anden søndag i august for afvikling af en 
sommerdag bag Sæby Museum.  
  
Stemningen fra det forrige århundredeskifte genoplives i selskab af 
Herman Bang og andre kunstnere som færdedes blandt de gode borgere i 
Sæby og omegn – herunder Brasens, karlen, byens honoratiores, 
turisterne, forfatterne og kunstmalerne. En hel dag for familien fuld af 
musik, selskabslege og anden underholdning.  I 2007 inddrages Algade 
og en større del af havnens forretninger og der tilbydes 
hestevognskørsel.  Sæby Kirke åbnes til aftenmeditation og denne aften 
spilles flaget ned for sidste gang på Sæby Havn – en begivenhed der 
tidligere år er blevet markeret med en Sommerkoncert for flere tusinde 
tilhørere. Ansøgningen er bilagt program for Glade Sommerdage 2006.  
  
Arrangørerne budgetterer med udgifter for 30.686 kr. og indtægter for 
6.241 kr. Budgettet indeholder ikke udgifter for sommerkoncerterne. 
Arrangørerne oplyser, at Glade Sommerdage 2006 blev finansieret af 
Kulturelt Samråd for Sæby Kommune.  
  
Der søges om et tilskud på 24.000 kr. til Glade Sommerdage.  
Ligelydende ansøgning er fremsendt til Kultur- og Fritidsudvalget.  
    
  
Blomsterfestival 2007 – børnearrangementer 
Blomsterfestivalen søger om tilskud til afvikling af arrangementer for 
børnene (0-16 år) på festivalen herunder sangkonkurrence, dans og 
børnenes hjørne.  
  
Samarbejdspartnere er multikunstner Joanna Johansen, 
børnekulturkonsulent Hanne Boesen og Gym Studio.  
  
Der er budgetteret med udgifter på 15.000 kr. til dækning af 
annonceudgifter og materialer. 
  
Der søges om et tilskud på 15.000 kr.  
  
Skagen Litteraturfestival 
Arbejdsgruppen bag Skagen Litteraturfestival gennemførte i 2006 den 
første litteraturfestival med ca. 100 deltagere og fire forfattere.  
Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skagen Turistforening, 
Skagen Bibliotek og litteraturinteresserede ildsjæle, som har dannet en 
forening.  
  
Med udgangspunkt i nordiske kriminalromaner afvikler arbejdsgruppen i 
skolernes efterårsferie 2007 bl.a. arrangement den 20. oktober i Skagen 
Torvehal. Tilsagn er givet fra Elsebeth Egholm, Danmark, Helene Turstén, 
Sverige og Anne Holt , Norge.  Desuden afventes tilsagn fra Paul Auster, 
USA til arrangement på Skagen Bryghus. Derudover er forfatterne John 
Irving og Günter Grass samt Einar Mar Gudmundsson aktuelle. 
  
For børn og unge oprettes et skriveværksted med Den Danske 
Forfatterskole og Forfatterskolen i Brønderslev. Samt oplæsninger og 
debatter med kendte børne- og ungdomsforfattere.  
  
Det er arrangørernes formål at fremme interessen for litteratur blandt 
børn og unge i Skagen.  
  
Budgettet viser udgifter for 605.000 kr. herunder bl.a. opholdsudgifter på 
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Klitgården for 7 forfattere samt rejseomkostninger. Indtægter på 67.500 
kr. fremkommer bl.a. som entreindtægter og indtægter fra buffet i 
forbindelse med arrangementet.  
  
Der søges om tilskud på 25.000 kr.  Kultur- og Fritidsudvalget er ansøgt 
om et tilskud på 50.000 til dækning af rejseudgifter, honorarer og 
markedsføringsmaterialer.  
  
Museumsklubben ”Klub Fyrtårn” 
Museumsklubben Klub Fyrtårnet blev etableret 1. januar 2007 og består 
af de fem kunst- og kulturhistoriske museer i den nye Frederikshavn 
Kommune – Sæby Museum, Bangsbo Museum, Frederikshavn 
Kunstmuseum, Skagens Museum og Skagen By- og Egnsmuseum.   
  
Klub Fyrtårnet har selv finansieret og udgivet en informationsfolder pr. 1. 
januar 2007. Udgiften udgjorde 42.000 kr. hertil blev der givet et tilskud 
på 4.000 kr. 
  
Der søges om dækning af trykkeudgifterne 38.000 kr. Ligelydende 
ansøgning er fremsendt til Kultur- og Fritidsudvalget.  
  
Frederikshavn Folkeuniversitet 
Frederikshavn Folkeuniversitet søger om dækning af evt. underskud ved 
arrangementer i 2007. 
  
Budgettet viser udgifter på 32.500 kr. til dækning af kursusafgifter, 
annoncering, trykning, porto, telefon og kørsel. Forventet 
deltagerbetaling udgør 26.500 kr. Hvilket giver et forventet underskud på 
6.000 kr.  
  
Der søges om en garantisum på 6.000 kr.   
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Supplement til ansøgning fra Sæby Bio - til Kulturelt Samråd.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Supplement til ansøgning fra Sæby Bio - til Kulturelt 

Samråd (ED579466) 
KS 

2 Ansøgning om tilskud eller underskudsgaranti til 
Sæby Bio bilagt ansøgningsskema (ED583506) 

KS 

3 Ansøgning om tilskud til foredrag med Thorkild 
Simonsen (ED 583735) 

KS 

4 Ansøgning om tilskud til transport til dilettantstykke 
Pigerne fra Plovgaard (ED564359) 

KS 

5 Ansøgning støtte Fed fredags arrangementer, Elling 
(ED582712) 

KS 

6 SæbyKunstnerne - ansøgning tilskud  (ED583076) KS 
7 Ansøgning om tilskud til sommerudflugt 2007 

(ED583535) 
KS 

8 Ansøgning til Kulturelt Samråd om støtte til Skagen 
Egnsspil 2007 - "Om hundrede år er alting 
glemt?" (ED583226) 

KS 

9 Ansøgning om tilskud til afvikling af Glade 
Sommerdage 2007 (ED583513) 

KS 

10 Bilag 2 budget  til "Ansøgning om kr. 24.000,- til 
Glade Sommerdage 2007" (ED583518) 

KS 

11 Ansøgning om tilskud til blomsterfestival 2007 - 
børne- og ungdomsaktiviteter (ED583501) 

KS 

12 Ansøgning om økonomisk støtte til afholdelse af 
Skagen Litteraturfestival 2007 (ED575630) 

KS 

13 Ansøgning om støtte til trykning af foldere til 
museumsklubben "Klub Fyrtårnet". (ED579855) 

KS 

14  Ansøgning om underskudsgaranti til arrangementer i 
2007 (ED583874) 

KS 
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 Ansøgning om tilskud eller underskudsgaranti til Sæby Bio bilagt 
ansøgningsskema.pdf 

 Ansøgning om tilskud til foredrag med Thorkild Simonsen.pdf 
 Ansøgning om tilskud til transport til dillettantstykke Pigerne på 

Plovgaard.pdf 
 Ansøgning støtte Fed Fredags arrangementer, Elling.pdf 
 SæbyKunstnere - ansøgning tilskud.pdf 
 Ansøgning om tilskud til sommerudflugt 2007.pdf 
 Ansøgning om støtte til Skagen Egnsspil 2008 Om hundrede år er alting 

glemt.pdf 
 Ansøgning om tilskud til afvikling af Glade Sommerdage 2007.pdf 
 Bilag 2 budget til ansøgning om kr. 24.000,- til Glade Sommerdage 

2007.pdf 
 Ansøgning om tilskud til blomsterfestiv….pdf 
 Ansøgning om økonomisk støtte til afholdelse af Skagen 

Litteraturfestival 2007.pdf 
 Ansøgning om støtte til trykning af foldere til museumsklubben Klub 

Fyrtårnet.pdf 
 Ansøgning om underskudsgaranti til arrangementer i 2007.pdf 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 23. april 2007 
Sæby Bio bevilges 3.000 kr. 
Nutidens Kvinder, Strandby, Skagen og Frederikshavn bevilges 3.000 kr. 
Mølholt Dilettantforening bevilges 1.000 kr. 
Sæby Kunstnere bevilges 10.000 kr. under forudsætning af, at arrangementet 
gennemføres som planlagt og i de nævnte lokaler. 
Skagens Egnsspil 2007 bevilges 10.000 kr. 
Glade Sommerdage i Sæby bevilgets 12.000 kr. 
Børnearrangement på blomsterfestival 2007 bevilges 10.000 kr. 
Skagen Litteraturfestival bevilges 12.000 kr. 

Fraværende:  
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5. Annoncering efter medlemsforeninger  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 564866 
Sbh: BKF/as 
  
Besl.komp: ks 

Sagsfremstilling 
Tidligere har Kulturnetværket i Frederikshavn enkelte gange 
annonceret efter medlemsforeninger for at sikre, at alle foreninger 
var klar over muligheden for at blive medlem. Denne 
fremgangsmåde kan evt. videreføres for at få flere foreninger til at 
tilmelde sig.  
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.  
  
Beslutning Kulturelt Samråd den 27. februar 2007 
Formandskabet udarbejder forslag til afgrænsning af medlemskredsen. 
Fraværende: Ingen 
  
Supplerende sagsfremstilling til Kulturelt Samråds møde den 26. 

marts 2007: 
Formandskabet lovede jf. forrige møde, at udarbejde forslag til 
afgrænsning af medlemskredsen.  
  
Der ønskes imidlertid en åben drøftelse i samrådet, fordi vedtægterne kan 
læses sådan, at kun medlemsforeninger kan bevilges tilskud, og fordi 
afslag på optagelse i medlemskredsen kan ankes til Kultur- og 
Fritidsudvalget. Der er følgelig ikke foretaget annoncering efter 
medlemmer.  
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der ikke på forhånd foretages 
en afgrænsning af medlemskredsen. 
  
Beslutning – Kulturelt Samråd den 26. marts 2007 
Fraværende: Ingen 
  
Hanne Sallings forslag til annonce drøftet og godkendt. 
Afgrænsningsproblematikken grundigt drøftet. 
  
  

  
  
Supplerende sagsfremstilling til Kulturelt Samråds møde den 23. 

april 2007: 
Annonce har været indrykket i Nordjyske Stiftstidende, Lokalavisen 
Frederikshavn, Skagen Onsdag og Sæby Folkeblad med henblik på 
medlemshvervning. 
  
  

Bilag   Fordeling 
1 Kartotek Kulturelt Samråd foreninger 2007-2010 

(ED568961) 
KS 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 23. april 2007 
Til orientering. 

Fraværende:  
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6. Tilbud om koncert  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 564406 
Sbh: aach 
  
Besl.komp: KS 

Sagsfremstilling 
Agnethe Christensen (sang og kantele) og Helen Davies (keltisk harpe) 
Gentle Songs & Slow Ayres  tilbyder koncert eller foredrag i efteråret 
2007.  
  
Foredragets indhold er om arbejdet med at genoplive musik fra Shetland, 
Orkney, Hebriderne Skotland og Irland samt historier om vand, 
hævngerrige kvinder, farlige søjomfruer og harpemusik fra Skotland og 
Irland m.m. 
  
Koncertindholdet er fleksibelt og kan tilpasses lejligheden. 
  
Der henvises til www.gentlesongs.dk   
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Tilbud om foredrag og koncert samt orientering om udgivelse af CD - 
West over the Sea.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Tilbud om foredrag og koncert samt orientering om 

udgivelse af CD "West over the sea" (ED581575) 
KS 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 23. april 2007 
Til orientering. 

Fraværende:  
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7. Eventuelt  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 577923 
Sbh: aach 
  
Besl.komp: KS 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 23. april 2007 
Intet. 

Fraværende:  

Page 16 of 17

27-06-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Kulturelt_Samraad_777_23-04-2007_554....



Mødet hævet, oplæst kl. 

 
Til stede:  
{fravær} 

  

 
Underskrifter:  
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