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1.   Ændring i bestyrelsessammensætning Kulturelt Samråd 

 

Sagsfremstilling 

Mette Caspersen, valgt til Kulturelt Samråd på den stiftende generalforsamling den 

30. januar 2007, udtræder af Kulturelt Samråd pr. 31. januar 2009 på grund af 

fraflytning fra Frederikshavn Kommune.  

  

I stedet indtræder suppleant Grete Nielsen, Sæby Borgerforening i Kulturelt 

Samråd.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.  

 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 12. februar 2009 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Tove Therp.  

 

Bilag 

Referat stif tende møde Kulturelt Samråd (dok.nr.290107/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4918 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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2.   Mødeplan 2009  

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med godkendelse af mødeplan 2009 for Kulturelt Samråd blev dato for 

sommermødet ikke fastlagt.  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at dato for sommermødet fastlægges.  

 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 12. februar 2009 

Mødet afholdes den. 18. juli 2009. 7 ønsker at deltage, 2 er usikre.  

  

Fraværende: Tove Therp.  

 

Bilag 

Mødeplan 2009 Kulturelt Samråd (dok.nr.873/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7732 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 

 



 
 

 

Kulturelt Samråd - Referat - 12. februar 2009 Side 6 af 19 

 

 

3.   Kulturbolden 2009 

 

Sagsfremstilling 

Kulturelt Samråd vedtog den 15. november 2007 kriterier for modtagelse af 

Kulturbolden – en stafet. Stafetten er en bold og med den følger 20.000 kr. til 

modtageren.  

  

Kulturelt Samråds kulturstafet kan årligt uddeles til en forening eller en person som 

opmuntring og opfordring til igangsætning af kulturelle aktiviteter.  

  

  

Derudover er der følgende kriterier for modtagelse af kulturbolden:  

Aktiviteten skal være nyskabende for foreningen i forhold til foreningens 

øvrige aktiviteter. For ildsjæle skal aktiviteten være igangsættende og/eller 

nyskabende, eventuelt på tværs af foreninger og diverse grænser i 

kommunen.  

  

Generelt ser Kulturelt Samråd gerne, at stafetten er med til at fremme 

samarbejdet mellem forskellige parter og tilskynde til kreativ idéudveksling.  

  

Der stilles desuden krav om, at alle kan deltage i aktiviteten eller 

aktiviteterne. Efter gennemførelsen af aktiviteten eller aktiviteterne skal der 

foreligge dokumentation for de afholdte udgifter, ligesom der skal afgives 

en mindre mundtlig eller skriftlig rapport til Kulturelt Samråd.  

  

Det første år vælger Kulturelt Samråd, hvem der skal modtage 

Kulturbolden. Derefter har modtageren ret til at stille forslag om, hvem der 

efterfølgende skal modtage stafetten. Kulturelt Samråd kan uanset forslag 

fra tidligere modtager vælge ikke at uddele Kulturbolden. 

  

Kulturelt Samråd afgør endvidere i slutningen af et kalenderår, om stafetten skal 

uddeles i det kommende år.  

  

  

  

I 2008 blev Kulturbolden uddelt til Margaretha Cedergren for sit arbejde med 

Sæbyscenens Ungdomshold.  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 

 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 11. december 2008 

Udsat til februar.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15273 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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Fraværende: Pernille Munch og John Jørgensen 

 

Sagsfremstilling fra Kulturelt Samråd den 12-02-2009 

Sagen genoptages fra forrige møde.  

 

Sagsfremstilling fra Kulturelt Samråd den 12-02-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.  

 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 12. februar 2009 

Sæbyscenen regner med at spille 7 forestillinger.  

  

Fraværende: Tove Therp.  

 

Bilag 

Kriterier for tildeling af Kulturbolden (dok.nr.295591/08) 
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4.   Puljeansøgninger januar 2009 

 

Sagsfremstilling 

Kulturelt Samråd disponerer over 198.760 kr.  Der er følgende restbeløb til 

indkomne ansøgninger: 193.760 kr.  

  

  

A. Frederikshavn og Omegns Havekreds søger om tilskud på 975 kr. til afvikling 

af foredrag med Poul Erik Brander den 24. februar med emnet "planter i drivhuse 

m.v.".  

Målgruppen er haveinteresserede og drivhusejere der skal opnå et kendskab til, 

hvilke planter/træer der kan trives i drivhuse og udestuer m.v.  

Foredraget er entregivende og det medsendte budget viser et forventet underskud 

på 975 kr.  

  

B. Frederikshavn og Omegns Havekreds søger om tilskud på 1.275 kr. til 

afvikling af foredrag af Thomas Seifert den 11. marts med emnet "diverse 

pæonarter".  

Målgruppen er haveinteresserede som får lejlighed til at se udvalget af pæoner og 

få en dyrkningsvejledning.   

Foredraget er entregivende og det medsendte budget viser et forventet underskud 

på 1.275 kr.  

Kulturelt Samråd har i 2008 bevilget 1.850 kr. til foredrag i Frederikshavn og 

Omegns Havekreds.  

  

C. Kulturelt Samråd bevilgede i september 2008 15.000 kr. til afvikling af Norsk-

dansk teaterseminar "Ibsen - set gennem unge øjne" i Sæby. Kulturgruppen 

2001 har imidlertid måtte aflyse arrangementet i sin oprindelige form på grund af for 

få danske tilmeldinger og har returneret bevillingen.  

Teaterseminaret er efterfølgende rykket til 2009 og gennemføres som et 

endagsseminar lørdag den 24. januar. Seminaret er målrettet  lærere fra folke- og 

efterskoler, gymnasier, bibliotekarer og andre interesserede. Den Kgl. Norske 

Ambassade støtter arrangementet økonomisk.  

Ved formandsbeslutning er der bevilget et tilskud på 5.000 til gennemførelse af 

seminaret.  

  

  

D. Østervrå Kulturforening søger om tilskud på 2.500 kr. til afvikling af 

kunstudstilling i Østervrå Kulturhus i påsken 2009 som et bidrag til påskens øvrige 

udstillinger, men specielt rettet mod Østervrå by og opland. 

Østervrå Kulturforening har til formål at formidle kunst og kultur i bred forstand på 

tværs af generationer og interesseområder i Østervrå by og opland. At udbrede 

interessen, øge kendskabet til og forståelse for kunst og kultur. At skabe og styrke 

lokale kulturaktiviteter samt at afholde, inspirere, lede og koordin ere kulturelle og 

kunstneriske oplevelser.    

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/133 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 



 
 

 

Kulturelt Samråd - Referat - 12. februar 2009 Side 9 af 19 

 

Påskeudstillingen blev sidst afholdt i 2007 med et besøgstal på ca. 500 

gæster. Østervrå Kulturforening oplyser, at foreningen i 2009 følger tidligere 

koncept med 14 anerkendte kunstnere fra Nordjylland. Udstil lingen afholdes hvert 

andet år, idet foreningen ikke ønsker at nedsætte aktivitetsniveauet  til øvrige 

projekter på baggrund af ringere økonomi.  

Vedlagte budget viser indtægter i form af salg på 1.500 kr. og udgifter på 14.800 kr. 

omfattende annoncering, lokaleleje og diverse.  

Kulturelt Samråd har ikke tidligere givet støtte til Østervrå Kulturforening.  

  

  

E. Frederikshavns Museumsforeninger søger om tilskud på 10.000 kr. til indkøb 

af materialer til dragter i forbindelse med videreførelse af "Sommerglæder" 

arrangementet fra 2008. Arrangementet blev til i samarbejde med Sæbys "Glade 

Sommerdage" og omhandlede kunstnere der samledes omkring godsejer Johan 

Knudsen i 1900 i den såkaldte "Bangsbokreds". Arrangøren ønsker at give 

publikum en fornemmelse af miljøet og tiden gennem visning af et udvalg af tidens 

dragter, dels til de medvirkende og dels til brug for publikum. Første dragt er en 

kopi af en dragt fra århundredskiftet fra museets egen samling samt to andre kjoler 

og et 3-dels herresæt. 

Der budgetteres med materialeomkostninger på ca. 2.500 kr. pr. dragt inkl. tilbehør 

i form af handsker, hatte, tasker m.v. Der er ikke indregnet udgifter til rekonstruktion 

af mønstre og syning. Disse opgaver udføres i et samarbejde med ansatte fra 

Bangsbo Museum.   

Kulturelt Samråd har ikke tidligere givet støtte til Frederikshavns Museumsforening.  

  

  

F. Skærum Sogneforening søger om økonomisk tilskud til dækning af udgifter til 

lokaleleje og rengøring i forbindelse med den årlige generalforsamling den 3. 

februar i Borgernes Hus. 

Generalforsamlingen afvikles og efterfølgende er der et foredrag med emnet kaffe, 

the og chokolade samt smagsprøver. Foredragsholder er Poul Erik Ledet, Nygårds 

Kaffe.  

Udgifterne er opgjort til 1.100 for lokaleleje ekskl. rengøring. Der søges ikke om et 

specifikt beløb.  

Kulturelt Samråd har ikke tidligere bevilget tilskud til Skærum Sogneforening, der 

har som opgave, at ryste såvel "nye" som "gamle" borgere i det lille landssamfund 

og omegn - sammen.  

  

 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 12. februar 2009 

A + B: Der bevilges 2.000 kr. i underskudsgaranti.  

C:  Formandsbeslutningen godkendt.  

D: Der bevilges 2.500 kr.  

E: Der bevilges 10.000 kr. Henrik Melchiorsen og Steen Jensen deltog ikke i 

behandlingen.  

F: Der meddeles afslag.  

  

Fraværende: Tove Therp.  
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Bilag 

Ansøgning fra Bangsbo Museumsforening om tilskud til syning af dragter (dok.nr.10583/09) 

Ansøgning Østervrå Kulturforening om tilskud til afvikling af udstilling Påskekunst 2009 

 (dok.nr.10577/09) 

Ansøgning om støtte til foredrag om planter i drivhuse - Frederikshavn og Omegns Havekreds 

 (dok.nr.603/09) 

Ansøgning om støtte til foredrag om pæonarter v/Thomas Seifert - Frederikshavn og Omegns 

Havekreds  (dok.nr.604/09) 

Ansøgning om tilskud til gennemførelse af dansk-norsk teaterseminar januar 2009. Sæby Scenen, 

Kulturgruppen 2001 og Sæby Turistbureau.  (dok.nr.1181/09) 

Ansøgning om støtte til dækning af lokaleleje og rengøring i forbindelse med generalforsamling 2009 - 

Skærum Sogneforening  (dok.nr.11703/09) 
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5.   Afklarende drøftelser hjemmeside for Kulturelt Samråd 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i Kulturelt Samråds udtrykte ønske om en hjemmeside for 

Kulturelt Samråd ønskes en indledende drøftelse af samrådets ønsker og behov.  

  

Kulturelt Samråd har udtrykt ønske om at få en selvstændig hjemmeside til gavn for 

samrådets medlemmer. For at få udfyldt samrådets ønsker bedst muligt og 

tilvejebringe et overblik over ressourceforbrug i forbindelse med etablering og 

vedligehold af en hjemmeside, skal Kulturelt Samråd påbegynde overvejelser 

omkring ønsker og funktionalitetsbehov på en kommende hjemmeside. En sådan 

behovsafklaring er uafhængig af det senere valg af system og hosting.  

  

Afklaringens mål er at afdække, om der er for eksempel behov for en udbygning af 

de sider samrådet for nuværende har til rådighed på den kommunale hjemmeside, 

eller om der skal oprettes en selvstændig hjemmeside eller om samrådets ønsker til 

hjemmeside bedst varetages gennem deltagelse i for eksempel en 

netværkshjemmeside. 

  

Centrale spørgsmål for behovsafklaringen kan være:  

  

 Hvem er målgruppen?  

 Hvad er vores behov – information/dialog/databaser/…? Minimumkrav 
kontra drømme  

 Hvilke økonomiske rammer vil/kan vi give?  
 Hvem skal vedligeholde og opdatere?  

Med baggrund i denne afklarende drøftelse vil forvaltningen udarbejde scenarier, til 

Kulturelt Samråds senere drøftelse, hvoraf økonomi og tidsforbrug i forbindelse 

med etablering og drift af en hjemmeside vil fremgå.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kulturelt Samråd drøfter behov og 

ønsker i forhold til en selvstændig hjemmeside for Kulturelt Samråd.  

 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 12. februar 2009 

Udvalgets medlemmer meddeler hver især deres opfattelser til  forvaltningen. 

  

Fraværende: Tove Therp.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1189 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: doiv 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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6.   Kulturbolden 2009 

 

Sagsfremstilling 

Kulturelt Samråd vedtog den 15. november 2007 kriterier for modtagelse af 

Kulturbolden – en stafet. Stafetten er en bold og med den følger 20.000 kr. til 

modtageren.  

  

Kulturelt Samråds kulturstafet kan årligt uddeles til en forening eller en person som 

opmuntring og opfordring til igangsætning af kulturelle aktiviteter.  

  

  

Derudover er der følgende kriterier for modtagelse af kulturbolden: 

Aktiviteten skal være nyskabende for foreningen i forhold til foreningens 

øvrige aktiviteter. For ildsjæle skal aktiviteten være igangsættende og/eller 

nyskabende, eventuelt på tværs af foreninger og diverse grænser i 

kommunen.  

  

Generelt ser Kulturelt Samråd gerne, at stafetten er med til at fremme 

samarbejdet mellem forskellige parter og tilskynde til kreativ idéudveksling.  

  

Der stilles desuden krav om, at alle kan deltage i aktiviteten eller 

aktiviteterne. Efter gennemførelsen af aktiviteten eller aktiviteterne skal der 

foreligge dokumentation for de afholdte udgifter, ligesom der skal afgives 

en mindre mundtlig eller skriftlig rapport til Kulturelt Samråd.  

  

Det første år vælger Kulturelt Samråd, hvem der skal modtage 

Kulturbolden. Derefter har modtageren ret til at stille forslag om, hvem der 

efterfølgende skal modtage stafetten. Kulturelt Samråd kan uanset forslag 

fra tidligere modtager vælge ikke at uddele Kulturbolden. 

  

Kulturelt Samråd afgør endvidere i slutningen af et kalenderår, om stafetten skal 

uddeles i det kommende år.  

  

  

  

I 2008 blev Kulturbolden uddelt til Margaretha Cedergren for sit arbejde med 

Sæbyscenens Ungdomshold.  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 

 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 11. december 2008 

Udsat til februar.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15273 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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Fraværende: Pernille Munch og John Jørgensen 

 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 12. februar 2009 

Der er enighed om hvor bolden skal rulle hen.  

  

Fraværende: Tove Therp.  

 

Bilag 

Kriterier for tildeling af Kulturbolden (dok.nr.295591/08) 
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7.   Afrapporteringer og regnskaber 2008 

 

Sagsfremstilling 

A. Skagen Litteraturfestival 2008 fremsender afrapportering samt regnskab for 

afviklingen af Litteraturfestivalen 2008.    

  

Festivalen havde ikke den forventede succes med ansøgninger til private 

sponsorer og selvom arrangementet i uge 42 tiltrak mange betalende tilhørere gav 

festivalen et underskud på 34.127 kr. Imidlertid bevilgede Kunstrådets 

Litteraturudvalg 22.000 kr. efter regnskabets afslutning. Dette medfører, at det 

konstaterede underskud nedskrives til 12.127,38 kr.  

  

Kulturelt Samråd bevilgede et tilskud på 10.000 til afviklingen. Brøndums Legat 

bevilgede 10.000. Kultur- og Fritidsudvalgets underskudsgaranti på 12.127,39 blev 

endvidere udløst.   

  

  

  

B. Frederikshavn og Omegns Havekreds fremsender regnskab for 

arrangementet 4/11-2008 med foredrag af Per Husted. Kulturelt Samråd bevilgede 

et tilskud på 1.375 kr. til arrangementet, som gav et underskud på 190 kr.   

  

  

  

C. Der foreligger regnskab for den afholdte julekoncert med Sæby Bigband og 

Bobo Moreno den 29. november 2008.  

  

Kulturelt Samråd bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 til denne kulturelle 

event. Underskudsgarantien blev udløst med 9.605 kr. Beløbet er udbetalt 

administrativt.  

  

  

  

D. Foreningerne bag Glade Sommerdage 2008 den 10. august i Sæby fremsender 

afrapportering og regnskab for bevilget tilskud fra Kulturelt Samråd på 12.000 kr.  

  

Afviklingen var belastet af aflysninger pga. vejret, men dagen udviklede sig til en 

stemningsfuld, afslappet og oplysende tidsrejse. Konceptets grundide blev 

videreudviklet med en satsning på historiefortælling i forbindelse med 

levendegørelsen af tiden 1880-1900. Også børnenes medvirken var opprioriteret. 

Skuespillerne færdedes i en større del af den gamle bydel og havn med små 

scener og replikskifter. Hestevognen og kunstmalernes ageren var også en 

gentagelse af forrige års succes. Børneaktiviteterne og koncerterne var vellykkede, 

ligesom sejlturen med Ibsens Kapel. Den afsluttende havnekoncert  blev en 

stemningsfuld oplevelse. Pressedækningen blev bl.a. formidlet gennem en 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7698 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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dobbeltside trykt som "Sæby Lokaltidende" med materiale fra bibliotek og museum.  

  

Arrangementet gav et underskud på 519,41 kr., hvilket begrundes med lavere 

omsætning i Café Sommerglæder pga. vejret og hvepseplage.  

  

 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 12. februar 2009 

A: Taget til efterretning 

B: Taget til efterretning 

C: Taget til efterretning 

D: Taget til efterretning 

  

Fraværende: Tove Therp.  

 

Bilag 

Afrapportering Skagen Litteraturfestival 2008  (dok.nr.607/09) 

Regnskab for foredrag Frederikshavn og Omegns Havekreds  (dok.nr.577535/08) 

Regnskab og beretning afvikling Glade Sommerdage 10/8-2008 i Sæby (dok.nr.7513/09) 

Afrapportering Sæby Bigband - Bobo Moreno.  (dok.nr.12408/09) 
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8.   Økonomi 2008 

 

Sagsfremstilling 

Der foreligger økonomirapport til Kulturelt Samråds orientering.  

 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 12. februar 2009 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Tove Therp.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9923 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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9.   Henvendelser og invitationer 

 

Sagsfremstilling 

Kulturelle Samråd i Danmark inviterer til Temamøde 20. og 21. marts 2009 under 

temaet "Politisk indflydelse - kommunikation og budskab".  

Mødet afholdes på Musisk Center Askov.  

Betaling: 895 pr. person. 

Tilmeldingsfristen udløber den 18. februar.    

 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 12. februar 2009 

Taget til orientering. Poul Bendixen deltager om muligt i Kulturelle Samråds 

temamøde. 

  

Fraværende: Tove Therp.  

 

Bilag 

Invitation til temamøde - Kulturelle Samråd i Danmark  (dok.nr.6206/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/864 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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10.   Eventuelt 

 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 12. februar 2009 

A: Bangsbo Forts sommersang omtalt.  

B: Ønsket om oplæg vedrørende kriterier for støtte til kunstudstillinger blev fremført.  

  

Fraværende: Tove Therp.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4049 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Henrik Melchiorsen 
   

      

Pernille Munch 
   

      

John Jørgensen 
   

 

      

Poul Bendixen 
   

      

Mette Caspersen 
   

      

Tove Therp 
   

 

      

Steen Jensen 
   

      

Hanne Salling 
   

      

Hanne Boesen 
   

 

 
 


