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1. Økonomi  

 

Sagsfremstilling 

Kulturelt Samråd har til deres disposition 204.280,00 kr. til fordeling i 2010.  

  

 

Juridiske konsekvenser 

. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kulturelt Samråd taget orienteringen til 

efterretning.  

 

Beslutning Kulturelt Samråd den 21. januar 2010  

Kulturelt Samråd tog budgetorienteringen til efterretning og gav samt idig udtryk for 

et ønske om møde med Kultur- og Fritidsudvalget om Kordinering og rollefordeling, 

umildbart efter Kulturelt samråds årsmøde.  

  

Fraværende: Hanne Salling, John Jørgensen, Tove Therp, Jens Porsborg  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9923 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach_old 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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2. 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/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.  

  

  

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.  

  

 

Supplerende sagsfremstilling - Kulturelt Samråd den 10. december 2009  

Genoptages fra møde i Kulturelt Samråd den 11. november 2009.  

 

Beslutning Kulturelt Samråd den 10. december 2009  

Kulturelt Samråd drøfter sagen på næste møde og afventer Skagen 

Børnekulturfestival. 

  

Fraværende John Jørgensen.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Kulturelt Samråd den 21. januar 2010  

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer på mødet om nyt i sagen. 

  

 

Beslutning Kulturelt Samråd den 21. januar 2010  

Kulturelt samråd indstiller, at Frederikshavn Kommunes billedkunstskole modtager 

kulturbolden 2010.  

  

Fraværende: Hanne Salling, John Jørgensen, Tove Therp, Jens Porsborg  

 

Bilag 

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

Regnskab for kulturbolden 2009 tildelt Skagen Børnekulturfestival (dok.nr.124587/09) 

Kulturbolden - oversigt over tidligere modtagere fra 2000 - (dok.nr.574503/08) 
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3. Afrapportering  

 

Sagsfremstilling 

  

Kære Samråd!  

Først og fremmest en varm tak for den bevilligede og udbetalte støtte, stort kr. 

6.000, til vores lille “Skagen-projekt” med Kasper Jarnum, der via skolebesøg (se 

hans rapport) fik forberedt og introduceret eleverne til at få det rette udbytte af 

vores koncert 1.11. i Skagen Kirkes sognehus. 

Som sædvanlig mødte der godt og vel 30 tilhørere op, der åbenbart var begejstrede 

for sinfoniettaens præstationer.  

Vi havde sammensat et varieret og helstøbt program, der både rummede ældre 

(Schubert og Johan Svendsen) og nyere musik (Larsson, Piazzolla, Lalô), samt 

selvfølgelig en reprise af Kasper Jarnums “Felter efter Lyset”, som vi uropførte i det 

Musiske Hus i Frederikshavn den 22.3. 2009.  

Som noget nydt optrådte vores dygtige koncertmester, Olga T. Carlsen, som solist i 

Svendsens violin romance. Hun fik stort og velfortjent bifald.  

Koncerten afsluttedes festligt, ved at en fra vores stampublikum overrakte orkestret 

en lille sød gave som tak. Med den for os værdifulde bemærkning, at han synes, at 

vi bliver dygtigere for hver gang han hører os. 

Med tak og venlig hilsen fra Nordjysk Sinfonietta vi Finn W. Poulsen  

  

  

Kære Samråd 

Skagen Litteraturfestival takker for velviljen til at støtte Skagen Litteraturfestival 

2009 økonomisk med kr.15.000.  

Vi kunne i år præsentere en vifte af højaktuelle danske forfattere, som hver især 

bidrog til at gøre de 

forskellige arrangementer til noget helt særligt.  

  

Søndag den 11. oktober Lyrik for alle pengene.  

Forfatter og digter Sten Kaalø præsenterede lyrik fra Skagen og resten af Verden.  

Dette arrangement var vældigt populært. Sten Kaalø har tidligere boet i Skagen, og 

meget af hans forfatterskab er “født” i Skagen.  

Arrangementet har bekræftet os i, at der også er et rimeligt stort publikum til lyrik-

arrangementer.  

I Sten Kaaløs pause var der underholdning af lokale jazzmusikere, og det passede 

rigtig godt sammen med lyrikken.  

  

Onsdag den 14. oktober Fire dage i marts. 

Forfatter Jens Christian Grøndahl fortalte om sin seneste udgivelse samt om sit 

forfatterskab.  

Dette arrangement faldt rigtig godt i publikums smag. Det var tydeligt at mærke på 

stemningen, at forfatteren er meget læst og vældig populær. Der var en del 

publikummer som efterfølgende måtte have svar på spørgsmål, der omhandlede 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9923 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach_old 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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hans andre bogudgivelser. Forfatteren måtte også lægge pen til en del signering af 

hans bøger.  

  

Lørdag den 17. oktober Begær og bedrag.  

Forfatter Helle Helle og forfatter Leonora Christina Skov fortalte om deres to sidste 

bogudgivelser.  

De to kvindelige højaktuelle forfattere blev udfordret af redaktør på DR2’s pro gram 

Deadline Jes Stein Pedersen på fornemste vis. Alle tre var virkelig oplagte og 

kunne næsten ikke stoppe igen. Spørgelysten blandt publikum var vældig stor.  

I pausen var der mulighed for at købe kaffe og Kirsten Sørensens legendariske (i 

hvert fald i Skagen) kagebord.  

En rigtig god eftermiddag i selskab med forfattere og ordstyrer, der gav udtryk for, 

at det var et varmt, engageret og professionelt arrangement og at de alle tre havde 

lyst til at deltage iflere af vores arrangementer. 

Efterfølgende har vi fået særdeles positiv respons fra en del publikummer på alle 

tre arrangementer. 

Selv om vi desværre kom ud med et underskud i år, har dette års festival alligevel  

givet os blod på tanden, og vi er allerede godt i gang med planlægningen til Skagen 

Litteraturfestival 2010. Jeg kan løfte sløret for, at vi har truffet aftale med den meget 

populære norske forfatter Anne B. Ragde og den danske forfatter og søfarer Troels  

Kløvedal.  

(Hvis man ønsker at låne Anne B. Ragdes trilogi på Skagens Bibliotek, er der i 

øjeblikket 80 lånere på ventelisten).  

Vi takker endnu engang for jeres støtte til Skagen Litteraturfestival.  

  

  

Afrapportering til Kulturelt Samråds vedr. bevilling af underskudsgaranti til 

Frederikshavn Bykors julekoncert 13.12.2009. 

  

  

Vi havde en flot koncert med ca. 150 tilhørere.  

Musikerne leverede en flot indsats og formåede at føre koret sikkert gennem 

projektet. Og vi mener at tilhørerne fik en god oplevelse og kom lidt mere i 

julehumør.  

Under alle omstændigheder var det glad musik. 

  

Frederikshavn Bykor takker for underskudsgarantien, og som I sikkert kan se var 

dette kulturelle indslag aldrig blevet gennemført uden jeres støtte.  

  

Vi takker mange gange og håber på samarbejde igen i fremtiden.  

  

Med venlig hilsen og med ønske om en Glædelig Jul til hele forvaltningen  

  

Ole Mølgaard 

Formand, Frederikshavn Bykor 
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Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kulturelt Samråd tager afrapporteringen 

til efterretning.  

  

 

Beslutning Kulturelt Samråd den 21. januar 2010  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Hanne Salling, John Jørgensen, Tove Therp, Jens Porsborg  

  

 

Bilag 

Afrapportering fra Nordjyske Symfonietta til Kulturelt Samråd  (dok.nr.134984/09) 

Afrapportering fra Skagen Litteraturfestival 2009 - dagsorden i jan-feb 2010 (dok.nr.139762/09) 

VS: Frederikshavn Bykor - CCF14122009_00002.pdf  (dok.nr.144742/09) 
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4. Henvendelse og invitationer 

 

Sagsfremstilling 

Wischmann Innovation henvender sig til Kulturelt Samråd i Frederikshavn vedr. 

tegning af abonnement på værktøjet "Kulturens Kontanter". Værktøjet er den 

største on-line fondsdatabase og kan hjælpe med at udvikle og gennemføre 

projekter. Hjælpeværktøjet dækker alt fra ideudvikling , over strategi og 

kommunikation. 

Bilaget viser  

  

Kulturens Kontanter 

Hvis du arbejder med kultur - og udviklingsprojekter i oplevelsesbranchen, så 

er Kulturens Kontanter redskabet, du kan få stor gavn af. 

  

Det får du: 

1.     Nem og hurtig adgang til relevante fonde og støttemuligheder på europæisk, 

nationalt, regionalt, kommunalt og organisatorisk niveau i hele 

oplevelsesindustien.  

2.     24 timers online service med oplysninger om samtlige fonde og 

støttemuligheder til alle brugere via personligt log on.  

3.     Månedlig mail om aktuelle støttemuligheder automatisk tilsendt alle brugeres 

egen mailboks.  

Gør dig proaktiv.  

4.     Løbende opdatering og tilføjelser af støttemuligheder  

5.     Guide til den gode ansøgning trin for trin  

6.     Værktøjskassen som inkluderer skabeloner og redskaber til:  

a.     Organisation: forretningsplan – foreningsvedtægter – 

organisationsformer – markedsundersøgelse     

b.    Strategi: planlægningsskemaer – swotanalyser – konkurrenceanalyser 

c.     Projekt: målsætning – budgetter  

d.    Tilskud: støttedatabase hvor samtlige ansøgningsfrister sendes direkte 

til brugernes egne postkasse – hver måned   

e.     Sponsorering: sponsoraftale 

f.     Regnskab: etablering-, likviditets-, drifts-, projekt- og 

arrangementsbudgetter.  

g.    PR: medietyper, pressemeddelelsesskabelon 

Alle værktøjer kan frit downloades og gøre dit arbejde konkret  

  

7.     E-learnings kurser om Økonomi og finansiering samt PR og markedsføring.  

Lær det - hvor og hvornår du vil ! 

  

8.     Linksamling til de væsentligste aktører indenfor oplevelsesindustrien i Danmark, 

Norge og Sverige.  

God til netværksdannelse 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/864 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach_old 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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9.     Privatabonnenter får desuden 1 times konkret rådgivning til projektstart eller 

hjælp til udarbejdelse af første ansøgning 

  

  

Abonnementspriser pr. år til virksomheder og organisationer 

- med ovenstående indhold 

  

  Abonnementstype  Antal 

brugere/medlemmer  

Pris årligt 

Virksomhed/Organisationer/ 

Kommuner 

1 4.950 

  2-10 7.950 

  11-25 14.950 

  26-50 17.950 

  51-75 19.950 

  Over 75 forhandles 
Hvis der er flere end én i virksomheden der bruger det samme logon, skal der tegnes 

abonnement for 2-10 medlemmer. 

  

Alle priser er i danske kroner og eksk l. moms.  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Kulturelt Samråd den 21. januar 2010  

Kulturelt Samråd indstiller, at Kultur og fritid afprøver systemet og rapporterer om 

dets værdi.  

  

Fraværende: Hanne Salling, John Jørgensen, Tove Therp, Jens Porsborg 

  

 

Bilag 

Kulturens Kontanter bilag (dok.nr.5034/10) 

Henvendelse fra Wischmann Innovation.til kulturelt samråd 2009 (dok.nr.139777/09) 
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5. Eventuelt 

 

Beslutning Kulturelt Samråd den 21. januar 2010  

Kulturelt Samråd drøftede programmet den 15. februar 2010. Forvaltningen / 

Kulturchefen holder et oplæg 20 min. Skagen Børnekulturfestival 15 -20 min. og 

herefter valgprocedure. Formanden og forvaltningen afholder koordinerings og 

planlægningsmøde. Spørgsmål vedrørende kørselspenge sendes til forvaltningen.  

  

Fraværende: Hanne Salling, John Jørgensen, Tove Therp, Jens Porsborg  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4049 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach_old 

 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 
   

 

 
 


