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1. Økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 

2010 for Kultur- og Fritidsudvalgets område.  

  

Forvaltningen orienterer i mødet om resultatet af budgetopfølgningen.    

 

Beslutning Kulturelt Samråd den 16. november 2010  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Henrik Melchiorsen, Tove Therp, Jens Porsborg og Alice Thaarup.  

 

Bilag 

Budgetopfølgning KFU - byråd - pr. 30.09.10 (dok.nr.126598/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9923 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 

 



 
 

 

Kulturelt Samråd - Referat - 16. november 2010 Side 5 af 15 

 

 

2. Orientering fra forvaltningen  

 

Sagsfremstilling 

1.       Kulturalliancen, Frederikshavn/Hjørring. 

  

Der er, siden den første fælles konference; ”Oplevelsesøkonomi i din kommune” i 

samarbejde med KODA og musiklivets aktører, blevet etableret et nyt fælles forum, 

bestående af aktører indenfor sceneteknik, lys, lyd, rytmisk, klassisk, amatørteater 

og de tilknyttede miljøer. Dette forum mødtes ved den første officielle Kick -Off dag, 

d. 8.10 i Det Musiske Hus i Frederikshavn. Der deltog mellem 100 og 120 fra begge 

kommuner ved arrangementet, fra Skagen til Sæby, Hjørring Frederikshavn og til 

Sindal i arrangementet. Disse personer er nu ”registrerede medlemmer” af det nye 

forum. Der er indkommet mange ansøgninger og der arbejdes fortløbende på 

behandlingen af disse. De to kultur og fritidsudvalg var også inviteret sat i stævne, 

med stor og begejstret tilslutning fra begge udvalg.  

  

Der er udsendt pressemeddelelse om den nye spillestedsaftale, som nu åbner for 

ansøgninger om støtte til vækstlag indenfor rytmisk musik i Vendsyssel. 

Forvaltningen anbefaler at der udarbejdes et samarbejdspapir for talentudviklingen 

af teater og scenekunsten med afsæt i Teateraftalen på samme måde. (Se 

vedlagte pressemeddelelse) og se desuden:  

  

http://www.kulturalliancen.dk  

  

http://www.flickr.com/photos/frh-kulturogfritid/sets/72157624573635487/  

  

Tjek også vore blog om same emne:  

  

http://kulturalliancen.wordpress.com/ 

  

  

  

2.       Museumspolitik og Idrætspolitik: Museumspolitikken forventes færdiggjort til 

december, ligesom der vil foreligge handlingsplan for idrætspolitikken efter den er 

blevet vedtaget i byrådet i september 2010.   

  

  

  

3.       Stygge Krumpen, TV- Julekalender projektet. TV2 offentliggør i denne uge at 

Stygge Krumpen realiseres som julekalender projektet for 2011. Der er udsendt 

pressemeddelelse til alle tre deltagende kommuner, Brønderslev, Hjørring og 

Frederikshavn Kommuners presse, byråd og turistorganisationer. Forvaltningen har 

i september og oktober afholdt besøgs tur med producenten bag TV -

Julekalenderprojektet, Deluca Film og TV2’s nye manuskript forfattere, der bl.a. har 

lavet Disney fortællinger som ”Mulan”, Star Trek, m.fl. Der afholdes nye 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/6775 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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oplevelseshistoriske seminarer med potentielle bidragsydere fra museerne, 

turismen og foreningslivet i de kommende uger. Der indkaldes til lokal-casting i 

Vendsyssel, på endnu unavngivent sted fra TV2.  

  

  

  

4.    Forvaltningen deltager i det nye samarbejde om etableringen af nye 

initiativfora, ”Frederikshavn 2.0” samt udviklingen af de nye vækststrategier med 

inddragelse af turismens og erhvervslivets aktører i kommunen.  

  

  

  

5.    Der har været afholdt første Karizma projekt Street Games, som nu forankres 

og videreudvikles til hele kommunen og evt. handelsstanden, som har udvist stor 

interesse for projektet.  

  

  

  

6.    Børnekulturpolitik: 

  

  

  

Styregruppen for Børnekulturen har udstukket rammerne for børnekulturelle 

aktiviteter:  

Der stiftes en børnekulturpulje der har til formål, at give foreninger, institutioner og 

kulturaktører mulighed for at afprøve og udvikle lokale børnekulturaktiviteter 

indenfor forskellige kunstneriske udtryksformer for - af og med børn mellem 0-15 år 

i alle dele af kommunen.  

  

  

  

Der udarbejdes et halvårligt børnekulturkatalog fra 2. halvår 2011, der skal 

synliggøre alle de aktiviteter der findes for børn og unge i hele kommunen. 

Kataloget kan indeholde informationer om arrangementer, stævner, festivaler fra 

bibliotek, museer, foreninger etc.  

  

Der udarbejdes et børneteaterprogram for 2011 med spændende teateroplevelser 

for kommunens børn og unge.  

Der arrangeres forskellige aktiviteter i forbindelse med Dansens dage i april.  

  

Der arrangeres 3 forskellige festivaler rundt om i kommunen med afsæt i lokale 

netværk med forskellige aktører inden for børnekulturen.  Der er til formålet nedsat 

underarbejdsgrupper i Skagen, Sæby og Frederikshavn, der planlægger 

børneteaterfestivaler i de tre byer i 2011. 

  

  

  

7.     Det er lykkedes at få mulighed for at placere afskibningen af det store 
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Europæiske Kunstprojekt ”Lifeboats” fra Skagen. Der afholdtes seminar for 

engageringen af lokale, regionale og nationale kræfter ved arrangement på 

Skagens Odde Kultur og NaturCenter, september 2010.  

  

  

  

8.     Byggeprojekter: Projekt Kappelborg forløber efter forventet tidsplan, ligesom 

Maskinhallen også er under udfærdigelse og udvikling. Løbende dialog med 

brugere og interessenter.  

  

  

  

9.   Almindelig drift.  

  

  

  

MVH Thomas Østergaard, Kultur og fritidschef, Frederikshavn Kommune.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Beslutning Kulturelt Samråd den 16. november 2010  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Henrik Melchiorsen, Tove Therp, Jens Porsborg og Alice Thaarup.  
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3. Godkendelse af vedtægter Kulturelt Samråd i Frederikshavn 

kommune 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med budget 2011, er det pålagt Kultur - og Fritidsudvalget at finde 

besparelse på ”andre kulturelle aktiviteter” på 548.882 kr.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 8. september 2010 på møde, at reducere 

tilskuddet til Kulturelt Samråd for 2011 og overslagsårene med 208.882 kr.  

  

Denne besparelse betyder, at Kulturelt Samråd reelt ikke har midler fra 2011 og 

overslagsårene.  

  

Kulturelt Samråd skal nu ind og diskutere hvorvidt og hvordan vi skal agerer 

fremover. 

  

 

Indstilling 

Sagen blev drøftet og det blev besluttet at formanden tager initiativ til 

mødeindkaldelse med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget og kultur- og 

fritidschefen.  

  

Fraværende: Tove Therp og Jens Porsborg. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Kulturelt Samråd den 16. november 2010  

De ny vedtægter vil efter behandling i Kultur- og Fritidsudvalget og Frederikshavn 

Byrådet blive udsendt til medlemmer og foreninger af Kulturelt Samråd.  

 

Beslutning Kulturelt Samråd den 16. november 2010  

Kulturelt Samråd har drøftet sagen med baggrund i det udsendte materiale.  

Taget til efterretning og godkendt.  

Kultur- og Fritidschefen udarbejder skitse til funktion for Kulturelt Samråd.  

  

Fraværende: Henrik Melchiorsen, Tove Therp, Jens Porsborg og Alice Thaarup.  

 

Bilag 

Vedtægtsændringer, m.m. - Revision af Kulturelt Samråds vedtægter.doc (dok.nr.127481/10) 

Kulturelt Samråds fremtid (dok.nr.134362/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/6775 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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4. Puljeansøgninger november 2010 

 

Sagsfremstilling 

A. 

Nordjyske Sinfonietta søger Kulturelt Samråd om 5.000 kr. støtte til et projekt i 

forår 2011. Nordjyske Sinfonietta er et amatørensemble som udspringer af 

foreningen Ny Musik i Frederikshavn. Deres formål er at opføre især ny musik, der 

afholdes koncert forår og efterår. Til hver koncert bestiller de et nyt værk.  

Til foråret har de bestilt et værk, som skal blive til i en interaktiv proces mellem 

sinfoniettaens enkelte medlemmer og komponisten.  

I den forbindelse har foreningen påregnet øget udgifter til komponist honorar og 

transport. 

  

  

  

B.  

Henning Jensen ansøger Kulturelt Samråd om 5.000 kr. i støtte til udgivelsen af 

en bog om slagterforretninger i gennem 100 år i Frederikshavn. Støtten kan gives 

ved 5.000 kr. og Kulturelt Samråd vil modtage 40 bøger. Bogen er en historisk 

fortælling om forretninger i Frederikshavn i gennem 100 år.  

  

  

  

C. 

Frederikshavn og Omegns Havekreds søger Kulturelt Samråd om 1.685 kr . til 

dækning af underskud fra tidligere afholdt arrangement, de har tidligere modtaget 

støtte (725 kr.) til dette arrangement som der søges til igen. Det store underskud 

skyldes at der ikke kom gæster nok, så de budgetteret entreindtægter gav 

underskud.  

  

  

  

D.  

Ann-Louise Lenzt, formidler - Nordjyllands Kystmuseum søger Kulturelt 

Samråd om 4.190 kr. til et julearrangement for børn. Udstillingen starter den 23. 

november 2010, den skal handle om julemanden og hans oprindelse som biskop i 

Tyrkiet og hans udvikling.  

  

Kommunes institutioner bliver inviteret og der vil blive spillet dukketeater, juleklip, 

julestue med glögg og æbleskiver for hele familien. 

  

Den ekstra ordinære åbning samt forplejning vil entreindtægterne dække.  

  

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/133 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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Beslutning Kulturelt Samråd den 16. november 2010  

A. Ansøgningen imødekommet.  

B. Ikke imødekommet.  

C. Ikke imødekommet. 

D. Ansøgningen imødekommet.  

  

Fraværende: Henrik Melchiorsen, Tove Therp, Jens Porsborg og Alice Thaarup.  

 

Bilag 

Ansøgning fra Nordjysk Sinfonietta (dok.nr.134347/10) 

Ansøgning fra Henning Jensen- Slagterforretninger gennem 100 år. (dok.nr.134344/10) 

Ansøgning fra Bangsbo museum  (dok.nr.133851/10) 
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5. Kulturbolden 2011 

 

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 2009 blev kulturbolden uddelt til Skagen børnekulturfestival.  

I 2010 blev Kulturbolden uddelt til Billedkunstskolen ved Anja Britt Honoé  

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Kulturelt Samråd den 16. november 2010  

Kulturelt Samråd vedtog, at indstille billedskolens indstillede kandidat .  

Forvaltningen orienterer prismodtageren.  

Kulturelt Samråd afventer prismodtageren fra 2010, Frederikshavn billedskoles 

afrapportering.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15273 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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Fraværende: Henrik Melchiorsen, Tove Therp, Jens Porsborg og Alice Thaarup.  

  

 

Bilag 

Kulturbolden - oversigt over tidligere modtagere fra 2000 - (dok.nr.574503/08) 
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6. Henvendelser og invitationer 

 

Beslutning Kulturelt Samråd den 16. november 2010  

Intet.  

  

Fraværende: Henrik Melchiorsen, Tove Therp, Jens Porsborg og Alice Thaarup.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/864 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach_old 

 Besl. komp: Kulturelt Samråd 
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7. Eventuelt 

 

Beslutning Kulturelt Samråd den 16. november 2010  

Der blev orienteret vedr. juleafslutning for Kulturelt Samråd i 2010.  

  

Fraværende: Henrik Melchiorsen, Tove Therp, Jens Porsborg og Alice Thaarup.  

  

 

 
 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: 

 

      

Poul Bendixen 
   

      

Tove Therp 
   

      

Ruth Hedegaard 
   

 

      

Henrik Melchiorsen 
   

      

Jens Porsborg 
   

      

Alice Thaarup 
   

 

      

Pernille Munch 
   

      

Grethe Nielsen 
   

      

AnneLise Pajhede 
   

 

 
 


