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1. Kulturelt Samråds formål og arbejde  
  
  

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

Sagsfremstilling 
Formanden giver oplæg om principper for arbejdet og kriterier for 
bevillinger. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 
  
Beslutning - Kulturelt Samråd den 16. maj 2007  
Sagen drøftet. Genoptages i efteråret. 
  
Supplerende sagsfremstilling til Kulturelt Samråds møde den 11. 

september 2007  
Sagen genoptaget. 
  
Beslutning - Kulturelt Samråd 11. september 2007 
Bilag vedrørende ansøgningsniveauer uddelt. 
  
Sagen genoptages på næste møde.  
  
Fraværende: Poul Bendixen, Pernille Munch og Tove Therp. 
  
Supplerende sagsfremstilling til Kulturelt Samråds møde den 15. 

november 2007.  
Sagen genoptaget.   
  
Chresten Sloth Christensen redegør i mødet om Kultur- og 
Fritidsudvalgets behandling den 3. oktober af kriterier for støtte under 
frie midler.  
  

Beslutning - Kulturelt Samråd den 15. november 2007  
Sagen genoptages på første møde i 2008. 

Fraværende: Ingen 
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2. Videreførelse af Kulturbolden  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 577881 
Sbh: BKF/aach 
  
Besl.komp: KS 

Sagsfremstilling 
Kulturnetværket i Frederikshavn havde tidligere kulturbolden, som var en 
pris, som blev givet til en forening hvert år. Med prisen følger 15.000 kr., 
som skal bruges til et offentligt arrangement, som gør opmærksom på 
foreningens eksistens. 
  
Kulturelt Samråd skal tage stilling til, om Kulturbolden skal videreføres. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 
  
Beslutning – Kulturelt Samråd den 27. februar 2007 
Fraværende: Ingen 
  
Sagen genoptages på næste møde, hvor der foreligger en oversigt over 
tidligere modtagere og deres initiativer. 
  
  
Supplerende sagsfremstilling til Kulturelt Samråds møde den 26. 

marts 2007: 
Oversigt over tidligere modtagere af Kulturbolden i gl. Frederikshavn og 
deres initiativer er vedlagt som bilag. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 
  

  
  
Beslutning – Kulturelt Samråd den 26. marts 2007 
Fraværende: Ingen 
  
Kulturbolden fortsætter. Der udarbejdes nye retningslinier for initiativet. 
  
Supplerende sagsfremstilling til Kulturelt Samråds møde den 16. 

maj 2007  
Gl. Frederikshavn Kommunes kulturbold erstattes af en ny kulturstafet. 
  
Indstilling 
 Retningslinier for stafetten fastlægges 
  

  
  
Beslutning – Kulturelt Samråd den 16. maj 2007  
Fraværende: Tove Therp 
  
Endelig formulering besluttes på næste møde. 
  
Supplerende sagsfremstilling til Kulturelt Samråds møde den 11. 

september 2007  
Der er udarbejdet forslag til endelig formulering af kriterier for Kulturelt 

Bilag   Fordeling 
1 Oversigt over modtagere af kulturbolden i gl. 

Frederikshavn (ED574728) 
KS 

Bilag   Fordeling 
1 Forslag til kriterier for Kulturelt Samråds 

kulturstafet (ED588291) 
KS 
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Samråds kulturstafet. 
  

  
  
Beslutning - Kulturelt Samråd 11. september 2007 
Teksten rettes jf. bilag. 
  
Kulturbolden uddeles på årsmødet. 
  
Fraværende: Poul Bendixen, Pernille Munch og Tove Therp. 
  
Supplerende sagsfremstilling til Kulturelt Samråds møde den 15. 

november 2007  
Tilrettet formulering af kriterier for Kulturelt Samråds kulturstafet 
fremlægges for Kulturelt Samråd.  
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at kriterier for Kulturelt Samråds 
kulturstafet godkendes. 
  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Forslag til kriterier for tildeling af Kulturbolden.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Kulturbolden. En stafet KS 

Bilag   Fordeling 
1 Forslag til kriterier for tildeling af Kulturbolden 

(ED612476) 
KS 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 15. november 2007  
Formuleringen godkendt. 
Indstillingen godkendt. 
Medlemmerne fremsætter forslag senest på næste møde. 

Fraværende: Ingen 
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3. Kunstnere og gallerier - ideoplæg  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 612483 
Sbh: BKF/aach 
  
Besl.komp: KS 

Sagsfremstilling 
Chresten Sloth Christensen fremlægger i mødet ideoplæg efter møde 
med kunstnere og gallerier. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 15. november 2007  
Billedkunstnere og galleriejere inviteres til at møde Kulturelt Samråd i forlængelse 
af årsmødet. 

Fraværende: Ingen 
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4. Indkomne ansøgninger 2007 - Kulturelt Samråd  
  
  

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

Sagsfremstilling 
Aalbæk Sjøw – Danmarks Nordligste Revy søger om hel eller delvis 
dækning af kursusafgift for afholdt kursus for aktørerne, instruktøren og 
en repræsentant fra dansetruppen, i alt 7 personer. 
  
Kurset blev afviklet på en weekend og kursets arrangør var DATS 
(Danske Amatør Teatres Sammenslutning).  
  
Kurset er et resultat af en beslutning under den årlige evaluering som 
aktørerne gennemfører for uophørligt at dygtiggøre sig.    
  
Den samlede udgift udgør 9.800 kr. og udgiften ”tynger voldsomt i 
Aalbæk Sjøw’s ellers gode økonomi”. 
  
  
  
HjerneSagen i Frederikshavn og Læsø søger om et tilskud til 
arrangement med forfatteren og præsten Johannes Møllehave i marts 
2008.  Foredraget har titlen ”Livsglædens nødvendighed” og er et åbent 
arrangement primært for målgruppen samt deres pårørende. 
  
Foreningens udgift er opgjort til ca. 7.000 kr.  
  
  
  
SIND, Frederikshavn Lokalforening, Støtteforeningen for 

Knudsen, Støtteforeningen for socialpsykiatrien og Lille-Skole for 

voksne søger i et samarbejde om en underskudsgaranti i forbindelse 
med foredrag med skuespilleren Jens Arentzen. Foredraget afvikles den 
14. november i Det Musiske Hus og er entregivende. 
  
Det vedlagte budget viser udgifter for kr. 27.750 og indtægter for kr. 
41.250.  
  
  
  
Frederikshavn Pensionistforening søger om tilskud til foreningen, som 
udfører ulønnet og frivillig omsorgsarbejde, endvidere film, sang, musik 
og dansearrangementer,  foredrag samt oplysningsarbejde af faglig og 
kulturelt art for ca. 420 ældre og pensionister i Frederikshavn Kommune. 
  
Der søges om tilskud på kr. 5.000 til underholdning og indkøb af gaver til 
amerikansk lotteri i forbindelse med afholdelse af julefest for alle 
pensionister den 12. december på Ingeborgcentret.   
  
Arrangementet er entregivende med kr. 100 pr. person, hvilket beløb 
dækker udgiften til fortæring.  
  
  
  
Kunstværkstedet, Frederikshavn har afholdt i Maskinhallen, 
Frederikshavn en kunstmesse den 15. – 16. september 2007 med 
deltagelse af 26 kunstnere.  Der blev udstillet malerier, akvareller, 
collage, keramik, glas, installation og raku. 
Der er fri entre til kunstmessen og gratis kaffe, vin, vand, kage og snacks 
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til kunstnerne og de besøgende.  
  
Kunstværkstedet er en sammenslutning af kunstnere og medlemmerne 
modtager ikke støtte andre steder fra.  
  
Der søges om et beløb på kr. 8.000 til dækning af udgifter i forbindelse 
med den afholdte kunstmesse. Ansøgningen er vedlagt et regnskab 
baseret på 26 kunstneres udstilling og regnskabet for år 2006. 
Regnskabet viser udgifter på kr. 7.558 og ingen indtægter.     
  
  
  
Foreningen NY MUSIK søger som arrangør om kr. 5.000 til dækning af 
en del af udgifterne ved planlagt arrangement 2. december for 
amatørmusikere i alle aldre i lokalområdet.  
  
Arrangementet opfordrer nordjyske komponister til at bidrage til projektet 
med egne værker, således en del af programmet bliver nordjyske 
musikere, der spiller nordjysk musik.  Koncertforløbet suppleres med 
introduktioner hvor både udøvende musikere og komponisterne får 
mulighed for at præsentere sig udover det rent klingende. Som (evt. 
medspillende) instruktører medvirker enkelte professionelle musikere i 
arrangementet, der er entregivende.   
  
Arrangementet har til formål at skabe kontakt til amatørmusikområdet for 
at skabe nye og kreative spillemuligheder og åbne for en forståelse for de 
mere krævende former, den professionelle udøvelse.  
  
Målgruppen er alle musikinteresserede borgere i alle aldre. 
  
Vedlagte budget viser udgifter og indtægter for i alt kr. 7.600. Et evt. 
tilskud på kr. 5.000 er medregnet i budgettet. 
  
  
  
Foreningen Kunstskoven søger om tilskud til indkøb af udstillingsnet til 
et beløb kr. 18.000.   
  
Initiativet til foreningen blev taget i 2005 med en kunstudstilling 

efterfulgt af en forårsudstilling i de 366 m2 tidligere bunkere. I 2006 
afholdtes en december udstilling efterfulgt af en pinseudstilling i 2007, 
hvortil der var stor publikumssøgning på ca. 3.000 personer.  
  
Bestyrelsen har til hensigt at tilbyde offentlige oplevelser året rundt og 
har i juli og august 2007 haft velbesøgte udstillinger med aktive 
kunstnere og besøgende fra hele Nordjylland.  
  
Der udvises stor interesse for at udstille i bunkerne og der er i øjeblikket 
dobbelt så mange interesserede, som der er mulighed for at 
imødekomme (ca. 70).  
  
Foreningen har årlige indtægter på ca. kr. 10.000 og den store interesse 
for området gør det svært at fungere optimalt i forløbet for at få området 
til at opstå som en kulturel attraktion i skovområdets bunkere, hvoraf 

foreningen har rådighed over to á 366 m2 samt en på ca. 250 m2. 
Derudover to store atelier/værksteder samt lokaler i velfærdshus m.v.  
For at give en attraktiv præsentation af kunstværkerne søges om tilskud 
til opsætning af Rionet i de to store udstillingsbunkere.  
  
Indstilling 
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Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningerne drøftes. 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Ansøgning om tilskud til dækning af kursusudgift for afviklet 
revykursus..pdf 

 Ansøgning om tilskud til foredrag med Johannes Møllehave i foråret 
2008.pdf 

 Ansøgning om underskudsgaranti til forebdrag med Jens Arentzen.pdf 
 Revideret budget foredrag Jens Arentzen.pdf 
 Indtægtsbudget foredrag Jens Arentzen.pdf 
 Ansøgning om tilskud til musikalsk underholdning samt gaver i 

forbindelse med julefest for pensionister.pdf 
 Ansøgning om støtte til afholdt Kunstmesse, Maskinhallen 2007.pdf 
 Ansøgning til arrangement hvor amatørmusikere mødes med og omkring 

ny musik.pdf 
 Ansøgning om tilskud til udvikling af tilgængelig attraktion.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Ansøgning om tilskud til dækning af kursusudgift for 

afviklet revykursus.(ED615133) 
KS 

2 Ansøgning om tilskud til foredrag med Johannes 
Møllehave i foråret 2008 (ED615131) 

KS 

3 Ansøgning om underskudsgaranti til foredrag med 
Jens Arentzen (ED619985) 

KS 

4 Budget foredrag Jens Arentzen (ED621182) KS 
5 Indtægtsbudget foredrag Jens Arentzen (ED621761)   
6 Ansøgning om tilskud til musikalsk underholdning 

samt gaver i forbindelse med julefest for 
pensionister (ED616282) 

KS 

7 Ansøgning om støtte til afholdt  Kunstmesse, 
Maskinhallen 2007 (ED617918) 

KS 

8 Ansøgning til arrangement hvor amatørmusikere 
mødes med og omkring ny musik (ED616405) 

KS 

9 Ansøgning om tilskud til udvikling af tilgængelig 
attraktion (ED618147) 

KS 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 15. november 2007  
1. Aalbæk Sjøw bevilget 9.800 kr.  
2. Hjernesagen bevilges en underskudsgaranti op til 7.000 kr. 
3. Sind bevilges en underskudsgaranti op til 9.000 kr. 
4. Sagen oversendes til socialforvaltningen 
5. Kunstværkstedet bevilges 6.000 kr. 
6. Ny Musik bevilges 5.000 kr. 
7. Kunstskoven bevilges 18.000 kr. til rionet 
 
 
Fraværende: Ingen 
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5. Forslag til mødeplan for 2008  
  
  

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

Sagsfremstilling 
Forvaltningen har udarbejdet forslag til mødeplan for året 2008.  
  
Iht. vedtægterne skal der afholdes mindst 8 årlige møder.  
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at mødeplanen fastlægges. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Forslag til mødeplan 2008 - Kulturelt Samråd.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Forslag til mødeplan 2008 (ED621306) KS 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 15. november 2007  
Mødeplanen revideres til decembermødet. 

Fraværende: Ingen 

Page 11 of 16

27-06-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Kulturelt_Samraad_777_15-11-2007_595....



 
 

        

6. Afrapportering Sæby Kunstnerne  
  
  

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

Sagsfremstilling 
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.  
  
Beslutning - Kulturelt Samråd 23. april 2007 
Sæby Kunstnere bevilges 10.000 kr. under forudsætning af, at 
arrangementet gennemføres som planlagt og i de nævnte lokaler. 
  
Fraværende: Ingen 
  
Supplerende sagsfremstilling til Kulturelt Samråds møde den 15. 

november 2007.  
Der foreligger regnskab for Sæbykunstnernes udstilling på Sæbygård i 
september 2007. Udstillingen havde over 1300 besøgende, hvilket langt 
oversteg forventningerne og Sæbykunstnerne skriver i afrapporteringen, 
at næste års udstilling allerede er på planlægningsstadiet.  
  
Regnskabet udviser udgifter på i alt kr. 39.869,50.  
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningens indstiller, at regnskabet tages til 
efterretning. 
  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Regnskab for udstilling Sæbygård 2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Regnskab for udstilling Sæbygård 2007 (ED619844) KS 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 15. november 2007  
Sagen udsat. 

Fraværende: Ingen 
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7. Orientering om afholdt generalforsamling i Kulturel le 
Samråd i Danmark  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 588145 
Sbh: BKF/aach 
  
Besl.komp: KS 

Sagsfremstilling 
Kulturelle Samråd i Danmark har i dagene 21. – 23. september 2007 
afholdt den 31. landskonference i Haderslev for Kulturelle Samråd i 
Danmark. 
  
Blandt deltagerne var John Jørgensen og der orienteres i mødet for den 
afholdte landskonference.   
  
Referat samt pressemeddelelse fra generalforsamlingen 2007 er 
modtaget fra Kulturelle Samråd og vedlægges til udvalgets medlemmer.   
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Referat generalforsamling 2007.pdf 
 Pressemeddelelse - Giv kulturen frihed - hovedudsagn fra 

kulturkonference september 2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Referat generalforsamling 2007 (ED620822) KS 
2 Pressemeddelelse - Giv kulturen frihed - 

hovedudsagn fra kulturkonference september 2007 
(ED619100) 

KS 

      

Beslutning - Kulturelt Samråd den 15. november 2007  
Til orientering. 

Fraværende: Ingen 
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8. Lokale og regionale kurser for kulturelle samråd  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 588145 
Sbh: BKF/aach 
  
Besl.komp: KS 

Sagsfremstilling 
Kulturelle Samråd i Danmark tilbyder gratis kurser til kulturelle samråd.  
  
Kurserne støttes økonomisk af en bevilling fra Kulturministeriet for via 
kurser at støtte kompetenceudviklingen i de lokale kulturelle samråd, 
men en række af tilbuddene er også målrettet bestyrelsesmedlemmer og 
aktive i de foreninger, der er tilknyttet samrådene.  
  
Kulturelle Samråd i Danmark afholder 5 regionale kurser i 2007 fordelt 
over Danmark og yderligere 5 kurser afholdes i anden halvdel af 2008.  
Kurserne omhandler emner der er nyttige for samrådenes bestyrelser og 
indeholder en introduktion til det samlede kompetenceudviklingsprojekt 
og dermed et overblik over, hvilke tilbud deltagerne og det lokale samråd 
kan trække på.  
  
Derudover gives der mulighed for afholdelse af lokale temakurser, hvor 
Kulturelle Samråd i Danmark stiller en erfaren underviser gratis til 
rådighed. Øvrige udgifter afholdes af det lokale kulturelle samråd.  Der er 
udviklet kurser om fire temaer. Det drejer sig om: 

1.      kursus om bestyrelsesarbejde  
2.      kursus om kommunikation 
3.      kursus om politisk interessevaretagelse 
4.      kursus om etniske og sociale minoriteter 

  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Henvendelse om gratis regionale og lokale kurser til Kulturelle 
Samråd.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Henvendelse om gratis regionale og lokale kurser til 

Kulturelle Samråd (ED616511) 
KS 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 15. november 2007  
Til orientering. 

Fraværende: Ingen 
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9. Eventuelt  
  
  

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

Sagsfremstilling 
  

Beslutning - Kulturelt Samråd den 15. november 2007  
Begivenhedskalenderen omtalt. 

Fraværende: Ingen 

Page 15 of 16

27-06-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Kulturelt_Samraad_777_15-11-2007_595....



Mødet hævet, oplæst kl. 18.10 

 
Til stede: Henrik Melchiorsen, Poul Bendixen, Steen Jensen, Pernille Munch, Mette Caspersen, Hanne 
Salling, John Jørgensen, Tove Therp og Hanne Boesen.  

  

 
Underskrifter:  
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