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1. Økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Der foreligger økonomirapport til Kulturelt Samråds orientering.    

 

Indstilling 

Til orientering.  

 

Beslutning Kulturelt Samråd den 11. november 2009  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende:  John Jørgensen.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9923 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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2. Puljeansøgninger oktober 2009 

 

Sagsfremstilling 

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

indkomne ansøgninger 5.863 kr.   

  

A: Skagen By- og Egnsmuseum søger Kulturelt Samråd om tilskud på 25.000 

kr. til research omkring det nye egnsspil 2011.  

Skagen Egnsspil er siden 1985 blevet opført hvert andet år, mellem de gamle huse 

på Svallerbakken ved Skagen By- og Egnsmuseum.  

Der medvirker omkring 100 amatører, børn, unge og voksne, i forestillingen. Mange 

er gengangere fra tidligere egnsspil og medvirkende i Anna von Lowzow’s 

Krøyerfilm ”Sikken fest”. 

Stykket vil blive vist offentlig 8-10 gange i juni og august. 

Kultur- og Fritidsudvalget har valgt ikke, at imødekomme ansøgningen på 

udvalgsmøde den. 30. september 2009.  

Kultur- og Fritidsudvalget har via Brøndums legat bevilliget 15.000 kr. til research 

omkring det nye egnsspil 2011.  

  

  

B: Frederikshavn mandskor søger Kulturelt Samråd om tilskud på 9.000 kr. til 

køb af bærbar computer og en laser printer.  

Frederikshavn mandskor er et lille kor, bestående af fra 20 til 25 medlemmer, 

hovedsageligt ældre mænd. Koret ejer en gammel skrivemaskine og har svært ved 

at få reservedele til den.  

Til grundlag for ansøgningen har de indhentet tilbud fra EDBhjørnet i 

Frederikshavn.  

Ansøgningen har været behandlet den 30. septem ber 2009 i Kultur- og 

Fritidsudvalget, hvor ansøgningen af principielle grunde ikke kan imødekommes.  

  

  

  

C: Frederikshavn og omegns Havekreds søger Kulturelt Samråd om tilskud på 

1975 kr. til et foredrag med havedesigner og haveskribent, Jørn Dannesbo, den 27. 

oktober 2009 i Maskinhallen. Slangerup.  

  

Foredraget handler om forskellige havetyper og det vil blive vist digitalbilleder vedr. 

emnet. Formålet er at belyse hvordan man kan inddele forskellige have typer i 

afsnit. Det er første gang det er lykkedes at få denne faglige dygtige 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/133 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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foredragsholder til Frederikshavn.  

  

  

  

D: Finn Westergaard Poulsen søger kulturelt Samråd om tilskud på 6.000 kr. til 

opførelse af ”Felter efter Lyset” til flere skoleklasser i Skagen.  

  

Kasper Jarnum, der er bosiddende i Skagen, har skrevet et værk (Felter efter 

Lyset) til Nordjysk Sinfonietta, som blev uropført 22.3.2009 i Det Musiske Hus i 

Frederikshavn.  

 

Med venlig assistance fra musikskolelederen Tove Therp vil Kasper Jarnum 

formidle dette værk til en eller flere skoleklasser i Skagen (opsøgende virksomhed).  

Dette skoleprojekt vil således fokusere på et nyt og ungt publikum, som ellers 

næppe vil komme i kontakt med ny (komponeret) musik. Målgruppen er børn og 

unge under uddannelse i Skagen.  

  

Værket vil blive genopført ved en offentlig koncert den 1. november 2009, hvortil 

eleverne og deres forældre vil blive inviteret som gæster.  

  

  

Beløbet er udbetalt administrativt efter formandsbeslutning.  

  

  

E. Kunstværkstedet v/Vagn Andersen og Anja Britt Honoré søger en 

underskudsgaranti på 4947,50 kr. til Kunstmessen 2009, lørdag den 17. og 18. 

oktober 2009 i Maskinhallen.  

  

I år udstillede 27 kunstnere, amatører og professionelle.  

Arbejdet er baseret på frivillige kræfter og støttes ikke andre steder.  

  

Regnskabet viser et underskud på 4947,50 kr.   

  

  

F. Nordjyske strygere søger Kulturelt Samråd om støtte på 20.000 kr. til 

solisternes honorar vedr. arbejdet som koncertarrangør i forbindelse med 

verdenspremiere den 5. december 2009 på musik af den argentinske komponist, 

astor Piazzolla (1921-1992).  

  

Solisterne er det internationalt anerkendt ensemble "Dou modus", der består af 

violinisten Marta Libalova og Jytte von Rüden på koncertaccordeon.  

Værkerne er arrangeret af Duo Monus i samarbejde med komponisten Flemming 

Neergaard, de 4 værker er:  

  

Milonga del Angel  

Contrabajissimo 

Concierto para Quinteto 

og Oblivion 
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Hovedparten af deltagende amatørmusikere er unge mennesker fra musikalsk 

grundkursus, konservatoriet, universitetet eller med lignende musikalsk baggrund.  

  

Formålet er at præsentere nye, spændende værker med baggrund i populær 

musik, tango, og dermed bidrage til den musikalske mangfoldighed i 

koncertudbuddet fra Det Musiske Hus. 

Målgruppen er unge mennesker under uddannelse - et bredt musikinteresseret 

publikum, der ikke nødvendigvis er koncertgængere til klassisk musik.    

  

Nordjyske Strygere påtager sig rollen som koncertarrangør og dermed løber de den 

fulde økonomiske risiko ved koncerten.  

  

G: Understed Borgerforening søger Kulturelt Samråd om økonomisk tilskud på 

9.000 kr. eller mindre, til hjælp til musikken ved deres Julebal den. 13. november 

2009.  

  

Juleballet starter med en julekoncert i kirken og derefter bal med musik og 

fællesspisning i forsamlingshuset. I år er Understed Borgerforening alene om 

budgettet, så derfor denne ansøgning.  

  

Julearrangementet er et samarbejde mellem de 3 foreninger i byen, 

borgerforeningen, idrætsforeningen og menighedsrådet og er aktive foreninger, der 

kan blandt andet nævnes af andre arrangementer i byen, Svømmehold, 

danseaftner, Skt. Hans, sommerfest og ugentlig banko.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kulturelt Samråd drøfter sagen.  

 

Beslutning Kulturelt Samråd den 11. november 2009  

A. Ansøgningen imødekommes ikke, med henvisning til Kulturelt Samråds økonomi 

og imødekommelse fra Brøndums legat. 

  

B. Ansøgningen imødekommes ikke af principielle grunde, da Kulturelt Samråd ikke 

støtter anlægsindkøb.  

  

C. Ansøgningen imødekommes ikke, med henvisning til  Kulturelt Samråds 

begrænsede økonomi. 

  

D. Ansøgningen imødekommes.  
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E. Ansøgningen imødekommes det anbefales, at ansøger sender ansøgningen før 

arrangementets afvikling.  

  

F. Ansøgningen imødekommes ikke, grundet Kulturelt Samråds begrænsede 

økonomi.  

  

G. Kulturelt Samråd henstiller, at ansøgningen videre sendes til Distriktsudvalget. 

  

  

  

Fraværende:  John Jørgensen.  

  

 

Bilag 

Ansøgning Egnsspil 2011 - Skagen By- og Egnsmuseum (dok.nr.103838/09) 

Ansøgning fra Frederikshavn Mandekor til computer/printer 2009 (dok.nr.97148/09) 

Frederikshavn og omegns havekreds ansøgning om støtte til foredrag med Jørn 

Dannesbo (dok.nr.97140/09) 

Nordjysk Sinfonietta søger om tilskud til koncert i Skagen 2009 (dok.nr.97157/09) 

Ansøgning om støtte til kunstmessen 2009 - kunstværkstedet 2009 (dok.nr.119906/09) 

Ansøgning til kulturelt samråd fra nordjyske strygere 2009 (dok.nr.124492/09) 

Ansøgning om tilskud til musik / Julebal Understed 2009 - Budget Julebal 2009.xls (dok.nr.124716/09) 
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3. Ansøgning fra Nellemanns have 

 

Sagsfremstilling 

C. Turistfolder for Nellemanns have. Hanne D. Heilmann har på anmodning fra 

Nic. Nellemanns Fond fremsendt ansøgning om tilskud på 7.260 kr. til udgivelse af 

pjece med lettilgængelig beskrivelse af Nellemanns haves historie og betydning i 

Sæby. 

Beskrivelsen skal helt foreligge på flere sprog, men er foreløbig skrevet på dansk i 

et forslag til en lille pjece, der kan være tilgængelig på turistkontorer, biblioteker 

m.v.  

Nellemanns have har en særlig kulturhistorisk betydning, bl.a. set i 

sammenhængen med Sæbygaards historie, havens egen historie og 

paradisæblernes historie.  

I forbindelse med udgivelse af pjecen vil der blive forsøgt afholdt et mindre 

arrangement, hvor engagerede personer kort vil fo rtælle om de tre kulturhistoriske 

vinkler på havens eksistens. 

Folderen er godkendt af Fondsbestyrelsen og 3 partsudvalget, den er klar til at gå i 

trykken så snart der er økonomi til det.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kulturelt Samråd drøfter sagen. 

 

Beslutning Kulturelt Samråd den 11. november 2009  

Ansøgningen imødekommes ikke med henvisning til Kulturelt Samråds økonomi. 

Det anbefales, at ansøger finder midler til realisering hos Fonden Nellemanns have.  

  

  

Fraværende:  John Jørgensen.  

  

 

Bilag 

Turistfolder for Nellemanns have - tilbud fra Skagen Bogtryk på turistfolder.doc (dok.nr.94562/09) 

Turistfolder for Nellemanns have - følgeskrivelse  (dok.nr.94572/09) 

turistfolder for Nellemanns have - Folderudkast  (dok.nr.94570/09) 

Turistfolder for Nellemanns have - AnsøgningsskemaKS.doc (dok.nr.94565/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/133 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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4. Afrapportering af 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/elle r 

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.  

  

  

I 2009 blev kulturbolden uddelt til Skagen børnekulturfestival som har fået pengene 

udbetalt administrativt.  

  

 

Indstilling 

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at Kulturelt Samråd drøfter sagen.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14218 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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Beslutning Kulturelt Samråd den 11. november 2009  

Sagen drøftet og genoptages på næstkommende møde. Det anbefales, at Skagen 

børnekulturfestival inviteres til årsmødet med ideer til udvikling af Kulturbolden.  

  

  

Fraværende:  John Jørgensen.  

  

 

Bilag 

Kriterier for tildeling af Kulturbolden (dok.nr.295591/08) 

Regnskab for kulturbolden 2009 tildelt Skagen Børnekulturfestival (dok.nr.124587/09) 
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5. Orientering fra Kulturkonference 2009 i Køge 

 

Sagsfremstilling 

Formand Henrik Melchiorsen har deltaget i Kulturkonference 2009 og vil orientere 

herfra.  

  

 

Indstilling 

Til orientering.  

 

Beslutning Kulturelt Samråd den 11. november 2009  

Orienteringen drøftet og taget til efterretning.  

  

Fraværende:  John Jørgensen.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/857 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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6. Eventuelt 

 

Beslutning Kulturelt Samråd den 11. november 2009  

Næste møde afvikles kl. 16.30 som let juleafslutning kl. 18.30. Formanden og 

Børne- og kulturforvaltningen aftaler stedet.  

  

Fraværende:  John Jørgensen.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4049 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 

 
 



 
 

 

Kulturelt Samråd - Referat - 11. november 2009 Side 14 af 14 

 

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 
   

 

 
 


