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1. Drøftelse omkring opfølgning på bevilgede midler i 

Folkeoplysningsudvalgets regi 

 

Sagsfremstilling 

Formand Elin Hovedskov ønsker en drøftelse i Folkeoplysningsudvalget omkring 

opfølgning på bevilgede anlægsmidler.  

  

Regelsæt for anlægspuljen er vedlagt som bilag.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter sagen. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28. februar 2013 

Drøftet: 

Sagen ønskes rejst til næstkommende Kultur og Fritidsudvalgsmøde.  

Folkeoplysningsudvalget ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af 

repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, repræsentant fra Kultur- og 

Fritidsudvalget samt Center for Kultur og Fritid, der ad hoc kan behandle 

komplicerede sager, lokaleansøgninger m.v. Folkeoplysningsudvalget udpeger Elin 

Hovedskov og Karina Gajhede til at repræsentere udvalget i arbejdsgruppen. 

Begge repræsentanter deltager som gæster ved behandling af punktet på Kultur og 

Fritidsudvalget. 

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 10. april 2013 

Elin Hovedskov og Karina Gajhede er inviteret til at deltage i Kultur- og 

Fritidsudvalgets møde kl. 20. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. april 2013 

Udsat 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2013 

Elin Hovedskov og Karina Gajhede er inviteret til at deltage i Kultur- og 

Fritidsudvalgets møde kl. 16. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2013 

Drøftet 

 

Bilag 

Godkendt regelsæt for anlægspuljen i folkeoplysnings regi (dok.nr.25623/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3754 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU/KFU 
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2. Godkendelse af revideret Frederikshavner Ordningen 

 

Sagsfremstilling 

Folkeoplysningsudvalget nedsatte pr. 28. oktober 2010 arbejdsgruppe i udvalget til 

at igangsætte analyse og udvikling af udvalgets støtteområde. I dette arbejde 

indgik ønske fra udvalget om en gennemgang af Frederikshavner Ordningen med 

henblik på en vurdering af ordningens grundstruktur og fremlæggelse af tiltag til 

modernisering af ordningens enkelte støtteelementer. 

  

Det har været afgørende for arbejdsudvalget, at der udvikledes incitamenter, der 

løbende kan effektivisere ordningen, så den direkte støtte til foreningens aktiviteter 

søges fastholdt. 

   

Arbejdsgruppen fremsendte på baggrund af møde den 5. januar 2012 forslag til 

justeringer i Frederikshavner Ordningen: 

 Energiudgifter ændres fra 75 % til 60 % 

 Lønudgifter ændres fra 40 % til 30 % 

 Gaver/gavekort/mundering ændres fra maks. udgiftsloft på 1.500 kr. til 

3.000 kr. 

 Etablering af pulje til sammenflytning af foreningsaktiviteter, hvor der ydes 

støtte til eksempelvis nedrivning og reetablering. Ordningen indskrives i 

regelsættet for anlægspuljen 

 Administrationstilskud på 2.000 kr. afskaffes 

 Der indføres en 25 års regel vedrørende de supplerende tilskud, herunder 

træner- og instruktørtilskud og transporttilskud, ud fra foreningens 

alderssammensætning som helhed 

 Der indføres krav om grundkontingent på minimum 200 kr. halvårligt pr. 

medlem. 

 Procesbeskrivelse: 

 Arbejdsgruppens anbefalinger forelægges Folkeoplysningsudvalget 

 Den reviderede Frederikshavner Ordningen forelægges på næstkommende 

møde i Folkeoplysningsudvalget 

 Folkeoplysningsudvalget udsender forslaget til høring i foreningslivet 

 Folkeoplysningsudvalget fremsender endeligt forslag til behandling i Kultur- 

og Fritidsudvalget 

 Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler forslag til ny Frederikshavner 

Ordningen og fremsender det til godkendelse i byrådet med henblik på 

ikrafttrædelse pr. 1. januar 2013. 

 Der er i alt indkommet 18 høringssvar. Oversigt er vedlagt til drøftelse. 

  

Center for Kultur og Fritid gør udvalget opmærksom på, at der i ordningen tilføjes et 

afsnit vedrørende børneattester. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/2423 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU/KFU/BR 
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter sagen. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2012 

Sagen overdrages til den nedsatte arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget, 

med henblik på at gennemgå og bearbejde de indkomne høringssvar. 

  

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Steen Klarup og Jørgen Tousgaard. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Arbejdsgruppen under Folkeoplysningsudvalget har på møde den 18. juni 2012 

gennemgået og bearbejdet de indkomne høringssvar. Arbejdsgruppen fastholder 

forslag til ændringer, dog med følgende bemærkninger: 

  

Aktivitetstilskud: 

 Beløb nedsættes fra 200 kr. halvårligt til 100 kr. halvårligt 

o Centret undersøger de juridiske forhold i forhold til krav til 

minimumsbeløb 

o Behov for formulering af, hvad der forstås ved et aktivt medlem 

 Henrik Carlsen er principielt ikke enig i fastholdelsen af et minimumsbeløb  

 Lokaletilskud: 

 Udgår: Såfremt timetallet er identisk med åbningstidens varighed, 

reduceres timetallet med 40 %, med mindre det kan dokumenteres, at der 

er aktivitet i hele åbningstidens varighed  

Gebyrbetaling: 

 Tilføjes: Prisen følger den årlige regulering udmeldt af KL. Prisreguleringen 

foretages administrativt hvert fjerde år ved starten af hver byrådsperiode 

Administration: 

 Center for Kultur og Fritid foreslår sætning ændret til følgende: Ansøgning 

udarbejdes på baggrund af foreningens regnskab for foregående 

regnskabsår. Efterfølgende slettes  

Der ligger derfor, på baggrund af arbejdsgruppens møde, forslag til revideret 

Frederikshavner Ordningen. 
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Punktet vedrørende krav om grundkontingent er ikke færdigbehandlet. Det 

anbefales, at sagen genoptages i arbejdsgruppen for en ny formulering. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter sagen. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. august 2012 

 Sagen genoptages efter den nedsatte arbejdsgruppes behandling af punkt 
vedrørende minimumsbeløb 

 Begrebet ”deltager” ændres til ”medlemmer” 

 Bemærkning vedrørende ordningens virkning på støtten for over og under 
25 årige drøftes i arbejdsgruppen 

 Layout ønskes bredere vedrørende billedsiden 

  

Fraværende: Pia Karlsen og Irene Hjortshøj 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets beslutning den 30. august 2012, har 

arbejdsgruppen afholdt møde den 17. september 2012.  

  

Arbejdsgruppen besluttede følgende: 

 Punkt vedrørende minimumsbeløb slettes og erstattes med følgende 

beskrivelse: 

1. Der ydes kun tilskud til aktiviteter omfattet af foreningens primære 

formål 

2. Et medlem defineres som: ”Et personligt medlemskab, hvor der 

betales et fast kontingentbeløb” 

3. Alene deltagelse i enkeltstående arrangementer som kollektive 

medlemskaber er ikke omfattet af medlemsbegrebet 

 Arbejdsgruppen fastholder 25 års regel vedrørende de supplerende tilskud, 

herunder træner- og instruktørtilskud og transporttilskud, ud fra foreningens 

alderssammensætning som helhed 

  

Der ligger derfor på baggrund af arbejdsgruppens møde, endeligt forslag til 

revideret Frederikshavner Ordningen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

godkender revideret Frederikshavner Ordningen og videresender til Kultur- og 

Fritidsudvalget med henblik på anbefaling og godkendelse i byrådet. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. september 2012 

Anbefales. 
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Frode Thule Jensen tager forbehold. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Irene Hjorts og Steen Klarup. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 24. oktober 2012 

Sagen genoptages på næste møde. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 21. november 2012 

Kultur- og Fritidsmedarbejder Tanja Svendsen deltager i mødet med henblik på at 

skabe klarhed over indhold og konsekvenser i den nye tilskudsordning. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Kultur- og Fritid indstiller, at Kultur- og 

Fritidsudvalget anbefaler Frederikshavner Ordningen overfor byrådet. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. november 2012 

Udvalget anbefaler Frederikshavner Ordningen overfor byrådet, således at 

ordningen får virkning fra 1. januar 2014. 

Udvalget ønsker indføjet i ordningen, at energitilskuddet med virkning fra 1. januar 

2015 reduceres med 2 % om året frem til 2019, således at energitilskuddet 

maksimalt udgør 50 % i 2019. 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 5. december 2012 

Sagen genoptages på baggrund af supplerende oplysninger vedrørende 

Folkeoplysningslovens rammer for tildeling af tilskud. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

genoptager sagen på baggrund af de supplerende oplysninger. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2012 

Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget fastholder udvalgets beslutning af 21. 

november 2012, dog således at det præciseres, at det samlede tilskud til lokaler 

ikke kan blive lavere end minimumsgrænsen jf. Folkeoplysningsloven, uanset 

fordelingen mellem energi- og lokaleudgifter. 

  

Ole Rørbæk Jensen ønsker, at sagen vedrørende energitilskuddet sendes retur til 

Folkeoplysningsudvalget, da Ole Rørbæk Jensen mener, at der har været en 

forkert procedure i sagen. 

  

Fraværende: Hanne Bøgsted og Pia Karlsen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 19. december 2012 
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Sagen tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2013 

Udvalget sender sagen til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget. Ændringsforslag til 

Frederikshavner Ordningen fra Peter Laigaard sendes ligeledes til drøftelse i 

Folkeoplysningsudvalget. 

Sagen genoptages på møde i Kultur- og Fritidsudvalget i maj måned 2013. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Supplerende sagsfremstilling 

På baggrund af Kultur og Fritidsudvalgets beslutning den 16. januar 2012, 

fremsendes Frederikshavner Ordningen til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget. 

Ændringsforslag fra Peter Laigaard sendes ligeledes til drøftelse i udvalget. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter sagen 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. januar 2013 

Punktet genoptages på møde i marts. Ordningen sendes i arbejdsgruppen. Jens 

Porsborg deltager i arbejdet.  

  

Ændringsforslag fra Peter Laigaard blev drøftet. Et enigt udvalg forkaster forslaget. 

  

Folkeoplysningsudvalget har respekt for, at Byrådet har sendt sagen retur.  

  

Fraværende: Bo Christensen, Asger Mortensen, Karina Gajhede, Pia Karlsen, 

Peter Laigaard, Irene Hjortshøj og Jørgen Tousgaard. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Folkeoplysningsudvalget 21. marts 2013 

På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets beslutning af 31. januar 2013, har 

arbejdsgruppen afholdt møde den 28. februar 2013. 

  

Arbejdsgruppen besluttede at fastholde anbefalingen om at lokaletilskuddet i den 

reviderede Frederikshavner Ordning differentieres, således at energiudgifterne 

ydes med tilskud på 60 % og de øvrige lokaleudgifter fortsat ydes med 75 %. 

Arbejdsgruppen kan således ikke anbefale, at Energitilskuddet fra 2015 vil blive 

reduceret med 2 % årligt frem til 2019, således at energitilskuddet udgør 50 %, som 

foreslået af Kultur og Fritidsudvalget på møde den 5. december 2012. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

godkender arbejdsgruppens anbefaling og godkender revideret Frederikshavner 

Ordning og videresender den til Kultur og Fritidsudvalget med henblik på anbefaling 

og godkendelse i byrådet.  
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Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21. marts 2013 

Folkeoplysningsudvalget godkender arbejdsgruppens indstilling og videresender 

Frederikshavner Ordningen til Kultur og Fritidsudvalget med henblik på anbefaling 

og godkendelse i Byrådet. 

   

Peter Laigaard tager forbehold.     

  

Folkeoplysningsudvalget anmoder Kultur og Fritidsudvalget om at få foretræde for 

udvalget for en nærmere præcisering. Henrik Carlsen deltager som repræsentant 

for Folkeoplysningsudvalget.  

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 8. maj 2013 

Ifølge Folkeoplysningsudvalgets beslutning er Henrik Carlsen inviteret som 

Folkeoplysningsudvalgets repræsentant til at deltage i Kultur- og Fritidsudvalgets 

behandling af Frederikshavner Ordningen. 

Henrik Carlsen er inviteret til kl. 16.30.   

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2013 

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler udkast til revideret Frederikshavner Ordning 

overfor byrådet. 

Kultur- og Fritidsudvalget følger dermed arbejdsgruppens forslag om, at tilskud til 

energiudgifter udgør 60%. 

  

 

Bilag 

Ændringsforslag fra Peter Laigaard til ny Frederikshavnerordning (dok.nr.4813/13) 

Endelig revideret Frederikshavner Ordning - pdf i farver - Frederikshavner Ordning rettet 

19.pdf (dok.nr.40017/13) 
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3. Godkendelse af Frederikshavn Kommunes 

Folkeoplysningspolitik 2013 - 2016 

 

Sagsfremstilling 

Efter en proces i 2012, med inddragelse af borgere, foreninger og politiske 

fagudvalg, er der udarbejdet et forslag til Frederikshavn Kommunes 

Folkeoplysningspolitik 2013 – 2016. 

  

Der er tillige udarbejdet et supplerende aktivitetskatalog, som indeholder forslag til 

mulige aktiviteter med afsæt i det folkeoplysende område. Dette katalog er 

udarbejdet af de inddragede borgere, og overgår til folkeoplysningsudvalget som et 

arbejdspapir. 

  

Udkast til Folkeoplysningspolitikken blev drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget i 

november 2012 og udvalget besluttede at sende materialet i høring i Ældrerådet, 

Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget.  

  

Der er nu kommet svar fra de adspurgte råd og udvalg. 

  

Ældrerådet har taget udkast til folkeoplysningspolitikken til efterretning og har ingen 

øvrige bemærkninger til sagen. 

  

Handicaprådet skriver, at folkeoplysningspolitikken bør koordineres med 

Handicappolitikken.  

Dette er sikret ved at indskrive handicapområdet som særligt fokusområde i 

folkeoplysningspolitikken. 

  

Folkeoplysningsudvalget anbefaler udkast til folkeoplysningspolitikken.  

Udvalget ønsker sikret, at det klart fremgår, hvem der har ansvar for hvilke 

initiativer og hvornår der handles på disse. 

Center for Kultur og Fritid oplyser, at dette er sikret ved at påføre ansvarspersoner 

ved hvert forslag i aktivitetskataloget. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget  

1. drøfter høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet og 

Folkeoplysningsudvalget 

2. anbefaler, at udkast til Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningspolitik 

2013 – 2016 indstilles til byrådets godkendelse 

3. tager Udkast til Mål og Handling – bilag til folkeoplysningspolitikken til 

efterretning og videreformidler bilaget til byrådets orientering. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2013 
1.     Drøftet 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/7861 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jeam 

 Besl. komp: KFU/BR 
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Kultur- og Fritidsudvalget bemærker, at handicapområdet er indtænkt i udkast 

til Folkeoplysningspolitikken og i FrederikshavnerOrdningen. 

2.     Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler udkast til folkeoplysningspolitik til byrådets 

godkendelse 

3.     Taget til efterretning 

Mål og handlinger videreformidles til byrådets orientering 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

  

 

Bilag 

Folkeoplysningspolitik 2013 - 2016 - Frederikshavn Kommune  (dok.nr.59671/13) 

Handlingskatalog - bilag til folkeoplysningspolitik  (dok.nr.59674/13) 

Høring - udkast til Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningspolitik 2012 - 2016 (dok.nr.144183/12) 

Høring - udkast til Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningspolitik 2012 - 2016 (dok.nr.149176/12) 

Høring - Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningspolitik 2012 - 2016 (dok.nr.27433/13) 
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4. Temadrøftelse - Det folkeoplysende område i forbindelse 

med udarbejdelse af ny folkeoplysningspolitik 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til Lov om Folkeoplysning fra 2011 pålægges alle kommuner at nedsætte 

et udvalg på det folkeoplysende område. 

  

På baggrund af dette ønskes en temadrøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

På mødet deltager Kulturkonsulent Jens Ole Amstrup og administrativ Kultur- og 

Fritidsmedarbejder Tanja Svendsen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

drøfter sagen 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2013 

Drøftet 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 6. marts 2013 

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. februar 2013, fortsættes 

temadrøftelse vedrørende det folkeoplysende område. 

  

På mødet deltager Kulturkonsulent Jens Ole Amstrup. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

drøfter sagen 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2013 

Genoptages på næste møde. 

  

Fraværende: Jens Porsborg, Ole Rørbæk Jensen, Pia Karlsen 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2013 

Drøftet 

Sagen genoptages i næste møde 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/9524 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jeam 

 Besl. komp: KFU 
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5. Temadrøftelse omkring tilskud til stadions fra og med 

budgetåret 2013 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i henvendelse fra Skagen Stadion omkring en pålagt besparelse til 

udmøntning i 2013 og overslagsårene besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 10. 

april 2013, at udvalget ønsker en temadrøftelse omkring budgetrammen 2013 til 

kommunens stadions. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

drøfter sagen. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2013 

Drøftet 

Sagen genoptages. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3477 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU 
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6. Økonomisk afrapportering pr. 31. marts 2013 fra Skagen 

Kultur- og Fritidscenter 

 

Sagsfremstilling 

Ved genopretningsplanens vedtagelse i byrådet den 27. juni 2012 blev det besluttet 

at sætte Skagen Kultur og Fritidscenter (SKFC) under skærpet tilsyn. Det 

skærpede tilsyn indebærer en udvidet oplysningspligt hos SKFC til at informere 

Frederikshavn Kommune om den aktuelle økonomiske status for SKFC, i form af 

økonomiske afrapporteringer, der aflægges med 2 måneders intervaller.  

  

De økonomiske afrapporteringer skal indeholde en aktuel status for SKFCs 

likviditetssituation og en opfølgning af budgettet, herunder om 

budgetforudsætningerne overholdes. 

  

SKFC har den 23. april 2013 indsendt en økonomisk afrapportering pr. 31. marts 

2013. Hovedkonklusionen er, at SKFC har formået at fremkomme med et bedre 

resultat pr. 31 marts 2013 i forhold til budgettet. 

  

I opfølgning pr. 31. marts 2013 ses et underskud på 192.534 kr. mod et budgetteret 

underskud på 340.000 kr. I alt en forbedring på 147.466 kr. Forbedringen skyldes 

primært et mindre forbrug på lønninger og vedligeholdelse af idrætshallen, 

svømmehallen og cafeteriet samt større fortjeneste på salg i cafeteriet og bedre 

billetsalg/udlejning af svømmehallen. 

  

For hele 2013 er forventningen uændret. SKFC forventer fortsat et overskud på 

269.000 kr.  

  

I forhold til likviditeten har SKFC ultimo marts 2013 en positiv saldo på 22.024 kr., 

hvilket er bedre end budgetforudsætningerne, hvor der budgetteredes med et 

underskud på 61.000 kr.  

Ved udgangen af 2013 forventer SKFC at have en positiv saldo på 439.000 kr. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

tager den økonomiske opfølgning fra Skagen Kultur- og Fritidscenter til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2013 

Orientering taget til efterretning 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/541 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU 
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7. Brøndums Legat -1. uddelingen april 2013  

 

Sagsfremstilling 

  

”Brøndums Legat - tilskud til kulturelle formål” udgør årligt 25 % af afkastet for 

Brøndums Legat og uddeles jf. fundatsen hvert år i april og oktober måned.  

Denne del administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

Tilskud kan søges til initiativer, der har som formål at fremme tidligere Skagen 

Kommunes kulturelle udvikling. 

Ansøgning om tilskud skal belyse idé og formål med initiativet og skal indeholde 

budget og tidsplan for dets gennemførelse. 

  

 Der er til første uddeling i 2013 - 10.000 kr.  

  

Til første uddeling 2013 er følgende ansøgninger indkommet:  

A. Brovandeskolens Venner søger om støtte på 50 – 100.000 kr. til multibane 

og parkour anlæg. 

B. Skagen Børnekulturfestival søger tilskud på 8.000 kr. til børnenes 

udklædningstøj, som sys på Frederikshavn Produktionsskole. 

C. Forfatter Hans Gregersen søger et ikke specifikt beløb til udgivelse af 

bogen ”Her går solen aldrig ned – Drachmann og Skagen”. 

D. Morten Jac søger et ikke specifikt beløb til udgivelse af bogen SKAGEN 

RETAKE- Lysets by. 

E. Skagen Menighedsråd søger et ikke specifikt beløb til færdiggørelse af 

dokumentarfilm om fremstilling af et nyt altertæppe til Skagen Kirke. 

F. Skagen Egnsspil søger om et ikke specifikt beløb til opførelse af 

jubilæumsspil foran Den Tilsandede Kirke i forbindelse med Skagen bys 

600 –års Købstadsjubilæum.  

G. Anja Schmidt, København søger til sin datter et legat/støtter til ophold på 5 

dage i Skagen. Datteren skal male billeder med baggrund i Skagens lys og 

historie bag skagen malerierne. 

H. Foreningen til udvikling af ”Skagen levende byrum” søger et ikke specifikt 

beløb til færdiggørelse af projekt Oplevelsesplads, skagerbane og parkour 

ved Kulturhuset Kappelborg.  

I. Skagen Litteraturfestival 2013 søger om støtte på 10.000 kr til 

gennemførelse af Litteraturfestivalen. 

 
Indstilling 
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

træffer beslutning om fordeling af de 10.000 kr. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2013 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at fordele midler således: 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/594 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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A. afslag 

B. afslag 

C. afslag 

D. afslag 

E. 5.000 kr. 

F. afslag 

G. afslag 

H. 5.000 kr. 

I. afslag 

 
Bilag 

Samlet ansøgning bilag  (dok.nr.61055/13) 
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8. Orientering fra Center for Kultur- og Fritid  

 

Sagsfremstilling 

Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets regi. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2013 

Kultur- og Fritidsudvalget tog orientering til efterretning, herunder orientering om 

Kulturmødet 2013. Se www.kulturmoedet.dk 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 

 
 

http://www.kulturmoedet.dk/
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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