
 

 

 

Dagsorden Kulturelt Samråd 

Kulturelt Samråd 

Dato  11. marts 2009 

Tid 17:00 

Sted Det Musiske Hus, lille sal  

NB.   

Fraværende Steen Jensen, Hanne Boesen 

Stedfortræder   

Medlemmer Henrik Melchiorsen- Formand 

Poul Bendixen 

Steen Jensen (A)  

Pernille Munch 

Mette Caspersen 

Hanne Salling 

John Jørgensen 

Tove Therp 

Hanne Boesen 

Grete Nielsen 
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

1 17039/09 Åben Ansøgning Mølholt Dilettant forening om optagelse i Kulturelt 

Samråd 

2 570804/08 Åben Sæby MAS-kor søger om støtte til indkøb af forstærker samt 

honorar til dirigent og pianist til arrangementer uden indtægt 

for koret  

2 334/09 Åben Ansøgning om tilskud til opstart af kulturhus Gimle for 

udviklingshæmmede - AOF 

2 17016/09 Åben Ansøgning Sæbykunstnerne om tilskud og underskudsgaranti 

til udstilling 

3 16335/09 Åben - Skrivelse til Kulturelt Samråd om børneaktiviteter ved 

Blomsterfestival 2008 

3 16536/09 Åben Regnskab for børneaktiviter ved blomsterfestival 2008 

(kulturelt samråd) 
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1.   Godkendelse af forening  

 

Sagsfremstilling 

Mølholt Dilettantforening, Sæby søger om optagelse i Kulturelt Samråd. Foreningen 

spiller hvert år et dilettantstykke og afholder velgørenhedsforestilling for 

pensionister og Sæby Ældreråd.  

  

Ansøgningen er vedlagt vedtægter for foreningen. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der tages stilling til optagelse af 

foreningen.  

 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 11. marts 2009 

Taget til efterretning.  

  

Fraværende: Hanne Boesen og Steen Jensen.  

 

Bilag 

Ansøgning Mølholt Dilettantforening om optagelse i Kulturelt Samråd  (dok.nr.17039/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2225 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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2.   Puljeansøgninger 2009 

 

Sagsfremstilling 

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

indkomne ansøgninger: 179.260 kr.  

  

A. Kultur- og Fritidsudvalget imødekom den 4. februar 2009 en ansøgning med 

10.000 kr. fra AOF Frederikshavn, som søgte om tilskud på 63.000 kr. til 

åbningsarrangement af kulturhus for udviklingshæmmede og deres pårørende, 

”Kulturhus Gimle”. Ansøgningen er overført fra Kultur- og Fritidsudvalget til Kulturelt 

Samråd og Socialudvalget og beskrives således: "Åbningsarrangementet skal sikre 

en synliggørelse af kulturhuset og dets muligheder. I forbindelse med 

kommunesammenlægningen er aktiviteterne for udviklingshæmmede i 

Frederikshavn Kommune samlet i værestedet Gimle, Baldersvej 11, Frederikshavn. 

Aktiviteterne foregår om formiddagen. Udover dette tidsrum benyttes værestedet 

stort set ikke.    

  

AOF og ledelsen af Gimle samarbejder i øjeblikket omkring et sundhedsprojekt for 

udviklingshæmmede. Disse samarbejdspartnere har fået ideen om etablering af et 

kulturhus for udviklingshæmmede med et økonomisk fundament uden større 

økonomisk belastning for Frederikshavn Kommune og med en større åbenhed 

overfor omverdenen gennem aktiviteter. Aktiviteterne spænder bredt og afvikles 

som løbende aktiviteter under folkeoplysningsloven og permanente aktiviteter, 

herunder bl.a. en fortsættelse af sundhedsprojektet, mediegruppe, sæsonaktiviteter 

og eventaktiviteter.    

  

  

Åbningsarrangementet indeholder udgifter til bl.a. transport og forplejning, 

underholdning og udsmykning, annoncering, invitationer og skiltning samt 

planlægning og reserver".  

  

  

Kulturelt Samråd har ikke tidligere givet tilskud til ”Kulturhus Gimle.  

  

  

  

  

  

  

B. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede endvidere i mødet den 4. februar at 

oversende ansøgning fra Sæby MAS-kor (Musisk Aftenskoles Kor). Ansøgningen 

er en genfremsendelse til tidligere ansøgning i 2008 til Kultur - og Fritidsudvalget, 

som afslog ansøgningen i decembermødet 2008, da alle frie midler var disponeret.  

  

Sæby MAS-kor søger om tilskud på i alt 8.000 kr. til indkøb af forstærker til korets 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/133 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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elektriske piano og tilskud til dækning af honorar til dirigent og pianist til 

arrangementer, hvor koret ikke modtager honorar for at deltage.  Koret råder over et 

slidt elektrisk piano til øveaftenerne. Pianoet er imidlertid ikke stærkt nok til at klare 

koncertvirksomheden. Honorar til korleder for koncerterne er beskedne, og når 

korlederen er dirigent, får koret pianisthjælp til akkompagnement - eksempelvis 

elever fra Musikskolen i Frederikshavn, nær afslutningen af deres uddannelse. 

Disse elever modtager en beskeden erkendtlighed for indsatsen, som også kan 

opfattes som nyttig træning for musikskoleeleverne.     

  

Sæby MAS-kor er stiftet i 1990 og er et blandet kor med ca. 30 medlemmer. 

Kormedlemmerne er amatører og korlederen er professionel musiklærer. 

Øveaftener afholdes mandage på Sæby Skole og medlemskab er åbent for enhver 

med sangglæde. Koraktiviteterne sker som koncerter, oftest 2 - 3 pr. halvår, 

herunder kirkekoncerter som julekoncerter eller korsang ved forårs - eller 

høstgudstjeneste samt årlig koncert i Sæby Kulturhus. MAS koret deltog endvidere 

i arrangementet ved Jernkilden i efteråret 2008.   

  

Budgettet balancerer med et overskud på 700 kr. Indtægterne 25.600 kr. består af 

kontingentindbetalinger, som sidste sæson blev forhøjet fra 700 til 800 kr. årligt. 

Derudover er der udgifter på 24.900 kr. til kontorartikler, aflønning af korleder, 

kopiering af noder og sange samt annonceringer. Endvidere nytilkomne udgifter til 

husleje til øvelokalet på Sæby Skole og arrangementer i Sæby Kulturhus.   

  

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede ikke tilskud til Sæby MAS-kor.  

  

Kulturelt Samråd har ikke tidligere givet tilskud til Sæby MAS-kor.   

  

  

  

C. Sæbykunstnerne søger om økonomisk støtte til den årlige udstilling i august 

2009 på Sæbygård Slot - en udstilling der søges etableret som en tradition.  

  

Sæbykunstnerne søger om tilskud til dækning af udgiften til tryksager samt en 

underskudsgaranti. Det vedlagte budget viser udgifter for 45.500 kr.  

  

Ansøgningen er endvidere fremsendt til Kultur- og Fritidsudvalget, kunstfonde, Spar 

Nord fonden og Sæby Borgerforening.  

  

Der søges ikke om et specifikt beløb.  

  

Kulturelt Samråd afslog foreningens ansøgning i 2008. Kultur- og Fritidsudvalget 

bevilgede 5.000 kr. i underskudsgaranti i 2008.  

  

  

  

  

 

Indstilling 
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Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.  

 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 11. marts 2009 

A. Der bevilges 8.500 kr. til åbningsarrangementets kulturdel.  

  

B. Der bevilges 3.500 kr. til forstærker. Et Mindretag tog forbehold.  

  

C. Afslag.  

  

Fraværende: Hanne Boesen og Steen Jensen.  

 

Bilag 

Sæby MAS-kor søger om støtte til indkøb af forstærker samt honorar til dirigent og pianist til 

arrangementer uden indtægt for koret (dok.nr.570804/08) 

Ansøgning om tilskud til opstart af kulturhus Gimle for udviklingshæmmede - AOF  (dok.nr.334/09) 

Ansøgning Sæbykunstnerne om tilskud og underskudsgaranti til udstilling  (dok.nr.17016/09) 
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3.   Afrapporteringer og regnskaber 2008  

 

Sagsfremstilling 

Kulturelt Samråd bevilgede i møde den 31. marts og efterfølgende den 21. april 

2008 i alt 10.000 kr. til børneaktiviteter under Blomsterfestivalen 2008. 

Børneaktiviteterne blev afviklet i et samarbejde med Billedkunstskolen, som havde 

4 pavilloner til rådighed. Heraf blev to anvendt til udstillingsrum for værker lavet af 

børn på Billedkunstskolen ,primært under årets tema "Blomster i musikken".  De 

øvrige pavilloner blev anvendt til et kreativt værksted, hvor alle besøgende børn 

prøvede kræfter med forskellige kunstneriske aktiviteter, herunder tegne/male 

blomster samt smykkefremstilling med blomstermotiver.    

  

I den afholdte sangkonkurrence deltog børn i alderen 6-14 år. Derudover var flere 

af kommunens ungdomsforeninger repræsenteret med akti viteter som musik, dans, 

gymnastik samt ridning.  

  

Det modtagne regnskab for aktiviteterne viser et underskud på 3.150 kr.  

 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 11. marts 2009 

Til efterretning.  

  

Fraværende: Hanne Boesen og Steen Jensen.  

 

Bilag 

- Skrivelse til Kulturelt Samråd om børneaktiviteter ved Blomsterfestival 2008 (dok.nr.16335/09) 

Regnskab for børneaktiviter ved blomsterfestival 2008 (kulturelt samråd) (dok.nr.16536/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7698 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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4.   Orientering om evt. deltagelse i "Syng solen ned" 

arrangement 

 

Sagsfremstilling 

Formanden orienterer om eventuelt deltagelse i "Syng solen ned" arrangement på 

Bangsbo Fort sommeren 2009.  

 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 11. marts 2009 

Formanden arbejder videre med sagen.  

  

Fraværende: Hanne Boesen og Steen Jensen.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2919 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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5.   Økonomi 2008  

 

Sagsfremstilling 

Der foreligger økonomirapport til Kulturelt Samråds orientering.  

 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 11. marts 2009 

Til efterretning.  

  

Fraværende: Hanne Boesen og Steen Jensen.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9923 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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6.   Eventuelt 

 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 11. marts 2009 

Intet.  

  

Fraværende: Hanne Boesen og Steen Jensen.  

 

 

 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 
   

 

 
 


