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1. Temamøde - Orientering om vision og status på 

fusionsproces i Center for Bibliotek og Borgerservice samt 

drøftelse af fremtidens bibliotek, herunder decentral struktur 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i den administrative omorganisering og oprettelse af Center for 

Bibliotek og Borgerservice pr. 1. maj 2013 er der udarbejdet en fælles vision og 

forandringsstrategi, som tager udgangspunkt i eksisterende rammevilkår, lokaliteter 

og vedtagne politikker for området. Denne fremlægges til udvalgets orientering. 

  

Der fremlægges endvidere scenarier for den decentrale struktur for Frederikshavns 

kommune biblioteker. Det foreslås i den forbindelse, at Kultur- og Fritidsudvalget 

gennemfører en temadrøftelse om fremtidens bibliotek og den decentrale struktur. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Bibliotek og Borgerservice indstiller, at Kultur- og 

Fritidsudvalget drøfter sagen 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 7. oktober 2013 

Drøftet 

 

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at der arbejdes videre med scenarie 2 – ”Et 

biblioteksvæsen med tre store lokaliteter og decentrale enheder i kulturhuse, 

skolebiblioteker o.lign. som oprettes i lokalsamfundene” – jf. bilag. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget ser folkeskolereformen som en mulighed for et yderligere 

samarbejde mellem folkebiblioteket og skolebiblioteket, herunder det at se 

folkeskolen som en åben skole for omverdenen. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker samtidig, at revision af Frederikshavn Kommunes 

bibliotekspolitik sættes i gang. 

 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Hanne Bøgsted 

 

Bilag 

Oplæg til KFU 071013 (dok.nr.138233/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9772 

 Forvaltning: CBB 

 Sbh: anrv 

 Besl. komp: KFU 
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2. Oplæg til folkeoplysningsstruktur 

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget har i det første halvår af 2013 haft temadrøftelser 

vedrørende det folkeoplysende område. Drøftelserne har haft udspring i lovændring 

på området og udarbejdelse af ny folkeoplysningspolitik for Frederikshavn 

Kommune. 

  

Kultur og Fritidsudvalget drøftede på møde den 12. juni 2013 oplæg til ny 

sammensætning af Folkeoplysningsudvalget. 

  

Kultur og Fritidsudvalget besluttede endvidere at lægge op til at oplægget drøftes i 

et fællesmøde med Folkeoplysningsudvalget. Fællesmødet er fastlagt til Kultur og 

Fritidsudvalgsmødet den 4. september 2013. kl. 16.00 

  

Kulturkonsulent Jens Ole Hvid Amstrup deltager i punktet og præsenterer 

oplægget. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter oplæg til struktur på det folkeoplysende område. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. august 2013 

Jens Ole Amstrup orienterede om forslag til den nye folkeoplysningsstruktur. 

  

FOU vil drøfte det videre på fællesmødet sammen med Kultur og fritidsudvalget d. 

4. september kl. 16.00. 

  

FOU forslår at mødet bliver flyttet til kl. 18.00. 

  

  

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 

Ifølge aftale med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget og efter ønske fra 

Folkeoplysningsudvalget er fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og 

Folkeoplysningsudvalget flyttet til 4. september 2013 kl. 18. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 

Drøftet 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 7. oktober 2013 

Center for Kultur og Fritid har på baggrund af tilkendegivelser i fællesmøde den 4. 

september 2013 mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/9524 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jeam 

 Besl. komp: FOU/KFU 
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justeret oplæg til struktur på det folkeoplysende område. Se bilag. 

  

Administrationen ser at der stadig er en tre uafklarede elementer i forhold til endelig 

beslutning omkring ny struktur. 

1. Skal vi fastholde ”kultur” som en af de folkevalgte repræsentanter til nyt 

Folkeoplysningsudvalg? I så fald skal vi have defineret, hvor de skal 

rekrutteres/vælges fra. 

2. I oplægget er ”folkemødet” fastholdt, men teksten er justeret, så det også 

hedder et ”åbent arrangement”. Pointen med at beholde ”Folkemødet” som 

en aktivitet, spiller sammen med den vedtagne politik på området. 

Politikken foreskriver, at Folkeoplysningsudvalget og Frederikshavn 

Kommune skal arbejde med at udvikle området gennem at skabe 

mødesteder. 

3. Skal vi fastholde, at politisk repræsentation fra henholdsvis Børne- og 

Ungdomsudvalget og Sundhedsudvalget skal være uden stemmeret i 

forhold til Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter indenfor deres egne 

kompetenceområder. 

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

1. drøfter oplæg 

2. beslutter struktur for nyt folkeoplysningsudvalg 

3. når struktur er besluttet, oversender sagen til Folkeoplysningsudvalget med 

henblik på, at Folkeoplysningsudvalget udarbejder udkast til vedtægter for 

det nye folkeoplysningsudvalg. Udkast til vedtægter sendes via Kultur- og 

Fritidsudvalget til byrådets godkendelse inden 1. januar 2004. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 7. oktober 2013 
1.     Drøftet 

2.     Struktur jf. oplæg godkendt, dog således at politisk repræsentation fra 

henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget og Sundhedsudvalget skal være med 

stemmeret. 

Repræsentant fra ”idébestemte” og ”kultur” udgår. 

3.     Godkendt 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Hanne Bøgsted 

 

Bilag 

FOU strukturpapir - forslag til ny Folkeoplysning struktur (dok.nr.71525/13) 
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3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 for Kultur- og 

Fritidsudvalgets budgetområde 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicentret har i samarbejde med centercheferne foretaget budgetopfølgning 

pr. 31. august 2013 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. Her er budget, 

forbrug og andre budgetforudsætninger gennemregnet.  

  

Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen 

udarbejdet et skøn for årets økonomiske resultat. På det grundlag er der udarbejdet 

en redegørelse (se bilag), som omfatter de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der 

er udsigt til væsentlige afvigelser eller budgetområder af stor betydning for Kultur- 

og Fritidsudvalgets økonomi. 

 

Indstilling 

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

1. forholder sig til budgetopfølgningens konklusioner, med henblik på 

videreformidling til Økonomiudvalget og byrådet 

2. anbefaler til Økonomiudvalget, at der flyttes 0,5 mio. kr. (til betaling af 

administrative følgeudgifter) fra Kultur- og Fritidsudvalgets ØKD (bankbog) 

til udvalgets driftsbudget i 2013. 

3. anbefaler til Økonomiudvalget, at der flyttes 0,1 mio. kr. (restbeløb, der 

vedrører afsluttede anlægsprojekter) fra Kultur- og Fritidsudvalgets 

anlægsprojekt til udvalgets bankbog. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 7. oktober 2013 
1.     Godkendt med henblik på videreformidling til Økonomiudvalget og byrådet 

2.     Anbefales 

3.     Anbefales 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Hanne Bøgsted 

 

Bilag 

Budgetopfølgning KFU pr. 31.08.13  (dok.nr.128265/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/12566 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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4. Forslag til budget 2014 og overslagsårene - Kultur- og 

Fritidsudvalgets budgetområde 

 

Sagsfremstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid har indenfor den udmeldte budgetramme 

for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde udarbejdet et administrativt 

budgetoplæg, som sammen med de øvrige områders bidrag udgør Direktionens 

budgetforslag for 2014 – 2017. 

  

Budgettet er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte budgetramme 

for 2014. Økonomiudvalget har efterfølgende fremsendt budgetrammen til videre 

bearbejdning i alle fagudvalg, herunder Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetmateriale for 2014 og overslagsårene består af 

det administrative budgetforslag samt økonomiske udfordringer på udvalgets 

budgetområde. Se bilag.  

 

Indstilling 

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

1. drøfter forslag til budget 2014 – 2017 for Kultur- og Fritidsudvalgets 
budgetområde, herunder de i budgetbogen beskrevne økonomiske 
udfordringer 

2. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013 

1. Drøftet 

2. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag inkl. fremsatte økonomiske 

udfordringer på udvalgets område oversendes til den videre politiske 

budgetproces. 

 

Der tilføjes yderligere en problemblok vedrørende udvalgsdagsordenens 

pkt. 4 ”Pædagogisk konference – Barndommens Gade 2014”. 

 

Med henvisning til økonomisk udfordring KF 12 2014 vedrørende Iscenter 

Nord forventer Kultur- og Fritidsudvalget, at driftsudgifter til Iscenter Nord 

fremover ikke overstiger 2013 driftsrammen. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at drift af ejendomme i udvalgets regi 

overgår til kommunens Ejendomscenter, herunder at budgettet til drift af 

ejendomme overføres fra Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme til 

Økonomiudvalgets budgetramme med virkning fra 2014. 

 

Med henvisning til budgetbemærkning for budget 2013 omkring 

kortlægning af offentlige bygninger i Frederikshavn Kommune samt Kultur- 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/12596 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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og Fritidsudvalgets udfordringsblok KF 10 2014 ønsker Kultur- og 

Fritidsudvalget, at der i budgetfasen tages stilling til afsætning af midler til 

konkrete projekter for samling af aktiviteter på færre matrikler i de enkelte 

lokalområder i kommunen. 

 

Pia Karlsen anbefaler, at Tordenskiold projektet overgår til Kultur- og 

Fritidsudvalgets budgetramme for 2014 og fremover, alternativt, at Skagen 

Festivalens tilskud overgår til Økonomiudvalgets budgetområde. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget har anmodet om, at sagen genoptages på 

Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 4. september 2013. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag inkl. følgende fremsatte økonomiske 

udfordringer på udvalgets område oversendes til den videre politiske budgetproces: 

(1.000 kr.) 

Økonomisk udfordring Drift 2014 Anlæg 

2014 

KF 02 2014 Vedligeholdelsesopgaver Sæby 

Atletikstadion 

  

  

  

825 

KF 04 2014 El-arbejde og udbedring af fejl og 

mangler på de kommunale anlæg 

    

1.500 

KF 05 2014 Maskinhallen – afsluttet 

anlægsprojekt 

 396 

KF 06 2014 Administrative følgeudgifter 455   

KF 08 2014 Fysisk tilpasning af indretningen i 

Bibliotek og Borgerservice 

    

1.500 

KF 09 2014 Filmmaskinen 400   

KF 10 2014 Fritidsfaciliteter/lokalområde-

udvalg 

  3.000 

KF 12 2014 Iscenter Nord   3.200 

KF 13 2014 Frederikshavn Idrætshal   2.160 

  

  

Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer følgende udfordringer: 

(1.000 kr.) 

Økonomisk udfordring Drift 2014 Anlæg 

2014 

KF 01 2014 Tillægsaftale til 

boldbanekontrakten 

  

100 

  

KF 03 2014 Omstrukturering af opgaver – 

Pasning af 4 grønne områder, der ligger uden 

for grøn kontrakt 

  

100 

  

KF 07 2014 Leasing af ny bogbus udgår – i     
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stedet afsættes 100.000 kr. ekstra til 

vedligeholdelse af nuværende bogbus 

100 

KF 11 2014 Forøget driftstilskud til Fonden for 

Skagen Tennis- og Badmintonhaller 

200   

Pædagogisk konference 2014 ”Barndommens 

Gade” 

100   

  

Sagen genoptages i Kultur- og Fritidsudvalgets kommende møde med henblik på at 

finde besparelser på 600.000 kr. svarende til summen af de udfordringer, som 

udvalget har valgt at imødekomme. 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 7. oktober 2013 

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. september blev besluttet, at 

administrationen skal udarbejde forslag til besparelser på 600.000 kr. svarende til 

summen af de udfordringer, som udvalget har valgt at imødekomme. 

  

På den baggrund er der udarbejdet i et notat (fremsendes Kultur- og 

Fritidsudvalgets medlemmer pr. mail inden mødet), der indeholder forslag til 

rammebesparelser og konkrete reduktionsforslag. 

 

Indstilling 

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

1. drøfter de udarbejdede reduktionsforslag til budget 2014 – 2017 for Kultur- 

og Fritidsudvalgets budgetområde 

2. beslutter udmøntning af besparelser på 600.000 kr. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 7. oktober 2013 
1.     Drøftet 

2.     Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at udmøntning af besparelsen på 600.000 kr. 

sker via reducering af udvalgets budgetramme med 0,6 %. 

  

Sagen genoptages 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Hanne Bøgsted 

 

Bilag 

kopi dok 116253-13 Budget 2014 - 2016 for Frederikshavn Kommune - udsendelse til 

udvalgsbehandling (KFU 21082013) (dok.nr.116258/13) 

KFU budgetbog 2014 - til KFU-mødet 21 august 2013 (KFU 21082013) (dok.nr.116967/13) 

Notatark - Budget 2014 - KFU reduktioner (dok.nr.134385/13) 
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5. Ansøgning om anlægs- og driftstilskud til fusion af Skagens 

Museum, Drachmanns Hus samt Michael og Anna Anchers Hus 

 

Sagsfremstilling 

Skagens Museum har fremsendt ansøgning om anlægs- og driftstilskud gældende 

fra 2014 til at fusionere kunstnerhjemmene Drachmanns Hus, Michael og Anna 

Anchers Hus med Skagens Museum. Se bilag. 

  

Af ansøgningen fremgår, at en sammenslutning af de to enestående og autentiske 

kunstnerhjem vil dels skabe en sikkerhed for kunstnerhjemmenes fortsatte beståen, 

dels skabe grobund for en lang række forsknings- og formidlingsaktiviteter, som 

rummer et stort turistpotentiale for hele Frederikshavn Kommune.  

  

Der søges om et anlægstilskud på 1,5 mio. kr. som et engangsbeløb til dækning af 

fusionens etablerings- og anlægsomkostninger, dels om forøgelse af Skagens 

Museums årlige driftstilskud med 1,5 mio. kr. fra 2,3 mio. kr. til 3,8 mio. kr. til 

dækning af de forøgede driftsomkostninger samt realisering af de kulturelle og 

økonomiske potentialer ved fusionen. 

Det er Skagens Museums vurdering, at der er brug for et øget driftstilskud på 2,5 

mio. kr. til dækning af de nødvendige driftsomkostninger i forbindelse med en 

professionel drift af de to kunstnerhjem. Skagens Museum ansøger samtidig 

Kulturstyrelsen om, at statstilskuddet øges med 1 mio. kr og styrelsen er meget 

positive overfor en sammenlægning af Skagens Museum, Drachmanns Hus og 

Michael og Anna Anchers Hus, men forudsætter, at der er tale om en fuldstændig 

fusion og at det kommunale tilskud øges. 

 

Indstilling 

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

drøfter sagen. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 

Drøftet 

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker sagen yderligere belyst. 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 7. oktober 2013 

Skagens Museum har på baggrund af udvalgsbeslutning den 4. september 

fremsendt uddybende oplysninger og supplerende materialer til yderligere 

belysning af sagen, herunder 

  

 Fundats for henholdsvis Drachmanns Hus samt Michael og Anna Anchers 

Hus 

 Seneste regnskab for Drachmanns Hus samt Michael og Anna Anchers 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/17375 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: KFU 
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Hus 

 En beskrivelse af de økonomiske og juridiske konsekvenser af en fusion, 

herunder hvorledes værdierne i de to huse indgår i fusionen 

 En beskrivelse af, hvad de anmodede drifts- og anlægstilskud skal 

anvendes til 

 Baggrunden for ønsket om, at fusionen mellem Skagens Museum, Michael 

og Anna Anchers Hus samt Drachmanns Hus skal ske 1. januar 2014  

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

drøfter sagen. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 7. oktober 2013 

Drøftet 

Kultur- og Fritidsudvalget er positive overfor en fusion. 

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne for 2014 og overslagsårene. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Hanne Bøgsted 

 

Bilag 

Skagen Museum: Ansøgning om anlægs- og drifttilskud i forbindelse med museumsfusion Anchers Hus, 

Drachmanns Hus og Skagen Museum (KFU 040913) (dok.nr.124538/13) 

Skagens Museum: Svarbrev til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. ansøgning om anlægs- og driftstilskud til 

museumsfusion - Brev til Kultur- og Fritidsudvalget. 20.09.2013.pdf (dok.nr.138407/13) 

DH Regnskab 2012 - bilag til Svarbrev til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. ansøgning om anlægs- og 

driftstilskud til museumsfusion (dok.nr.138410/13) 

HAF Regnskab 2012 - Bilag til svarbrev til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. ansøgning om anlægs- og 

driftstilskud til museumsfusion (dok.nr.138411/13) 

BUDGET. SKM, HAF, DH - Bilag til Svarbrev til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. ansøgning om anlægs- 

og driftstilskud til museumsfusion -  (dok.nr.138408/13) 

Fundats for Drachmanns Hus (samlet) (dok.nr.143933/13) 

Fundats for Helga Anchers Fond (samlet) (dok.nr.143935/13) 
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6. Godkendelse af driftsoverenskomst mellem Sæby 

Fritidscenter og Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Kultur og Fritidsudvalget har anmodet om at få udarbejdet driftsoverenskomster for 

de selvejende institutioner under kultur og fritidsområdet, som Frederikshavn 

Kommune udbetaler driftstilskud til. 

Center for Kultur og Fritid har i samarbejde med Økonomicenteret og med 

kommunal juridisk bistand udarbejdet forslag til driftsoverenskomst med Sæby 

Fritidscenter. 

Formålet med driftsoverenskomsten er at sikre Frederikshavn Kommunes borgere 

og foreninger gode og lige vilkår for adgang til hallerne i Frederikshavn Kommune. 

Driftsoverenskomsten skal således sikre Frederikshavn Kommunes behov for 

lokaler til skoler, institutioner og lokaleforpligtelser overfor de folkeoplysende 

foreninger i Frederikshavn Kommune. 

Udkastet er tænkt som skabelon for fremtidige udkast til driftsoverenskomster 

mellem Frederikshavn Kommune og de selvejende institutioner på kultur og 

fritidsområdet, der modtager driftstilskud fra Frederikshavn Kommune. 

Udkast til driftsoverenskomst har været forelagt Sæby Fritidscenter til 

kommentering. Fritidscenteret har på baggrund heraf returneret få redaktionelle 

justeringer. 

 

Indstilling 

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

1. godkender konkret udkast til driftsoverenskomst som skabelon for 

fremtidige driftsoverenskomster på området 

2. anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til driftsoverenskomst 

mellem Sæby Fritidscenter og Frederikshavn Kommune godkendes. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 7. oktober 2013 
1.     Godkendt med de faldne bemærkninger 

2.     Anbefales, justeres jf. de faldne bemærkninger. Sagen genoptages i Kultur- og 

Fritidsudvalget. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Hanne Bøgsted 

 

Bilag 

UDKAST Driftsoverenskomst - Sæby FritidscenteR (dok.nr.141243/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19772 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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7. Ansøgning om renovering og udbygning af Sæby 

Fritidscenter 

 

Sagsfremstilling 

Sæby Fritidscenter har fremsendt ansøgning om tilladelse til opførelse af ny 

gymnastikhal og hjælp til finansiering i forbindelse med renovering af og tilbygning 

til Sæby Fritidscenter. 

  

Sæby Fritidscenter skriver, at den nye skolereform lægger op til, at eleverne skal 

have mere gymnastik og samtidig vokser fritidscenterets nuværende foreningers 

behov for flere timer i fritidscenterets haller. 

Fritidscenteret ønsker at stå rustet til kommende udfordringer på lokaleområdet og 

foreslår at centerets udfordringer løses ved en kombineret renovering af stedets 

gamle hal fra 1977 kombineret med en ny hal. Se vedlagte ansøgning. 

  

Sæby Fritidscenter oplyser også i ansøgningen, at centeret mener at kunne afholde 

udgifter til renoveringsdelen samt i et vist omfang kunne bidrage til anlægget af den 

nye hal inden for centerets driftsbudget. 

 

Indstilling 

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

1.    drøfter sagen 

2.    tilkendegiver, om der skal arbejdes videre med projekt udbygning og 

renovering af Sæby Fritidscenter. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 7. oktober 2013 

1.     Drøftet 

2.     Kultur- og Fritidsudvalget er positive overfor projektet. Udvalget ønsker, at flest 

mulige foreninger tænkes ind i centeret 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Hanne Bøgsted 

 

Bilag 

Ansøgning om udbygning og renovering af Sæby Fritidscenter (dok.nr.142422/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19920 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: KFU 
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8. Beslutning om forøget driftsstøtte til Fonden for Skagen 

Tennis- og Badmintonhaller 

 

Sagsfremstilling 

Kultur og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 4. september 2013, i forbindelse 

med behandling af forslag til budget 2014 og overslagsårene, at fremsende en 

økonomisk udfordring på 200.000 kr. til forøget driftstilskud til Fonden for Skagen 

Tennis- og Badmintonhaller i 2014 og i overslagsårene.  

  

Center for Kultur og Fritid har efterfølgende haft en dialog med formanden for 

fonden omkring de fremadrettede økonomiske udfordringer ved permanent 

tilknytning af Gymnastikforeningen af 1976 (GF76s) aktiviteter i hallen. 

  

Center for Kultur og Fritid kan notere sig 3 økonomiske udfordringer: 

  

A.    Kultur og Fritidsudvalget besluttede på møde den 6. juli 2012 at give en 

underskudsgaranti på 200.000 kr. for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013, hvis 

fonden kan godtgøre ekstra udgifter i forbindelse med genhusning af GF76s 

aktiviteter.  Fonden har det forløbne år noteret sig et merforbrug på 266.277 kr. 

i relation til de forøgede aktiviteter fra GF76 i den pågældende periode. 

Da den kommunale underskudgaranti udløb pr. 30. juni 2013 og der ikke er 

afsat yderligere kommunale driftsstøttemidler i 2013 anmoder fonden om at få 

100.000 kr. i forøget driftstilskud for 2 halvår af 2013 for perioden 1. juli 2013 til 

31. december 2013.  

  

B.    Der er behov for at få lavet en midlertidig løsning til Gf76 udstyr så den ikke 

kommer til at genere arbejdet med at få opbygget permanente depotfaciliteter 

uden for tennishallen. Fonden og Ejendomscenteret har undersøgt muligheden 

for en spærrenetløsning i begge ender af hallen. Udgiften til denne løsning er 

af ejendomscenteret anslået til 25.000 kr. for begge net.  

  

C.    Fonden anmoder om forøgelse af det kommunale driftstilskud på 250.000 kr. 

fra 2014 og frem, til dækning af de forøgede udgifter fra GF76 jf. nævnte 

opgørelse af merforbrug. Som det bemærkes ovenfor, har Kultur og 

Fritidsudvalget besluttet, at fremsende en økonomisk udfordring på 200.000 kr. 

til forøget driftstilskud. Der er således tale om en forøgelse på 50.000 kr. i 

forhold til det som Kultur og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 4. 

september 2013. 

  

Center for Kultur og Fritid anbefaler at Kultur og Fritidsudvalget godkender, at der 

afsættes 125.000 kr. til dækning af midlertidigt forøget driftstilskud samt til indkøb 

af spærrenet.  Beløbet finansieres af overførte midler fra 2012. 

  

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet en kronologisk gennemgang af forløbet 

som baggrundsmateriale til behandling af sagen. Dokumentet er vedlagt som bilag. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/5280 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: KFU 
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Indstilling 

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

1. godkender, at der afsættes 100.000 kr. til forøget driftstilskud til Fonden for 

Skagen Tennis – og Badmintonhaller for perioden 1. juli 2013 til 31. 

december 2013. Beløbet finansieres via overførte midler fra 2012 

2. godkender, at der afsættes 25.000 kr. til indkøb af spærrenet til midlertidig 

depotløsning. Beløbet finansieres af overførte midler fra 2012. 

3. beslutter, om Fonden for Skagen Tennis – og Badmintonhaller skal tildeles 

yderligere 50.000 kr. i forøget driftstilskud fra 2014 og i overslagsårene, 

således at det samlede forøgede driftstilskud beløber sig til 250.000 kr. 

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 7. oktober 2013 

Pind 1 – 3 godkendt 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Hanne Bøgsted 

 

Bilag 

Gennemgang af sagsforløb vedr Skagen Tennis- og Badmintonhaller (dok.nr.141987/13) 
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9. Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur- og 

Fritidscenter (SKFC) pr. 31. august 2013 

 

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 27. september 2013 indsendt en økonomisk afrapportering pr. 31. 

august 2013.  

  

I opfølgning pr. 31. august 2013 ses et overskud på 244.973 kr. mod et budgetteret 

overskud på 194.000 kr. I alt en forbedring på 50.933 kr. Forbedringen skyldes 

primært et mindreforbrug på lønninger. 

  

For hele 2013 er forventningen ændret i forhold til de oprindelige 

budgetforudsætninger idet SKFC pr. 31. august 2013 forventer et årsresultat på 0 

kr. Den oprindelige forventning var et overskud på 269.000 kr.  

  

I forhold til likviditeten har SKFC ultimo august 2013 en negativ saldo på 665.025 

kr., hvilket er 220.000 kr. dårligere end budgetteret. SKFC anfører, at den dårligere 

likviditet næsten udelukkende skyldes, at der er indkøbt for ca. 200.000 kr. ikke 

budgetterede, men nødvendige nyanskaffelser i foråret 2013. SKFC forventer 

herefter en likvid ultimo saldo på 219.000 kr. mod budgetteret 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 7. oktober 2013 

Taget til efterretning 

Kultur- og Fritidsudvalget forventer, at Skagen Kultur- og Fritidscenter overholder 

det lagte budget. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Hanne Bøgsted 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/541 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU 
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10. Godkendelse af årsregnskaber 2012 - Kultur- og 

Fritidsudvalgets område  

 

Sagsfremstilling 

Hermed fremsendes årsregnskab for institutioner, der modtager driftsstøtte fra 

Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

Der fremlægges følgende årsregnskaber for 2012: 

1. Ålbæk Idrætscenter 
2. Den selvejende institution Østervrå Idræts- og Kulturcenter 
3. Fonden Sæby Svømmebad 
4. Skagen Kultur- og Fritidscenter 
5. Frederikshavn Idrætscenter 
6. Den selvejende institution Sæby Fritidscenter 
7. Den selvejende institution Dybvadhallen 
8. Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller (Skagen SportsCenter) 
9. Maritim Historisk Forening 
10. Aalbæk Idrætsforening 
11. Skagen Stadion 
12. Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 
13. Fonden Arena Nord 
14. Frederikshavn Teaterforening 
15. Frederikshavn Kunstmuseum 
16. Den selvejende institution Aalbæk Kulturhus 

  

Økonomicentret har gennemlæst de indsendte regnskaber. Der er ikke gennemført 

en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti. 

  

Økonomicentret udtrykker ikke en konklusion om de tekniske forhold i 

regnskaberne. En sådan konklusion kan ses i regnskabernes indledende 

bemærkninger, der er udarbejdet af revisionen (revisorerklæring, ledelsesberetning 

og anvendt regnskabspraksis). 

  

1. Ålbæk Idrætscenter 

Ålbæk Idrætscenter havde i regnskabsåret 2012 et overskud på 255.698 

kr. Idrætscentret havde ultimo 2012 en egenkapital på 2.804.332 kr., og 

Frederikshavn Kommunes tilskud i 2012 udgjorde i alt 1.974.450 kr.  

2. Den selvejende institution Østervrå Idræts- og Kulturcenter 

Østervrå Idræts- og Kulturcenter havde i regnskabsåret 2012 et underskud 

på 22.666 kr. Idræts- og Kulturcentret havde ved årets udgang en 

egenkapital på 14.996.535 kr. Frederikshavn Kommunes tilskud i 2012 

udgjorde i alt 1.508.015 kr. 

3. Fonden Sæby Svømmebad 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9790 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 07. oktober 2013 Side 20 af 27 

 

Fonden Sæby Svømmebad havde i regnskabsåret 2012 et underskud på 

572.597 kr. Svømmebadet havde ved årets udgang en egenkapital på 

42.113.351 kr. Frederikshavn Kommunes tilskud i 2012 udgjorde i alt 

3.637.752 kr. 

4. Skagen Kultur- og Fritidscenter 

Skagen Kultur- og Fritidscenter havde i regnskabsåret 2012 et underskud 

på 445.832 kr. Kultur- og Fritidscentret havde en egenkapital på 894.069 

kr. og Frederikshavn Kommunes tilskud i 2012 udgjorde i alt 5.638.528 kr. 

  

 Frederikshavn Idrætscenter I/S 

Frederikshavn Idrætscenter I/S havde i regnskabsåret 2012 et overskud på 

163.316 kr. Idrætscentret havde ved årets udgang en egenkapital på 

543.041 kr., driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2012 udgjorde 

3.294.674 kr. 

6. Den selvejende institution Sæby Fritidscenter 

Sæby Fritidscenter havde i regnskabsåret 2012 et overskud på 284.833 kr. 

Sæby Fritidscenter havde ved årets udgang en egenkapital på 2.306.818 

kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2012 udgjorde i alt 569.767 

kr.  

7. Den selvejende institution Dybvadhallen 

Dybvadhallen havde i regnskabsåret 2012 et overskud på 348.104 kr. 

Hallen havde ultimo 2012 en egenkapital på 4.972.902 kr., driftstilskud fra 

Frederikshavn Kommune i 2012 udgjorde i alt 730.646 kr.   

8. Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller (Skagen 
SportsCenter) 

Skagen SportsCenter havde i regnskabsåret 2012 et overskud på 244.931 

kr. Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller (Skagen SportsCenter) 

havde ultimo 2012 en egenkapital på 5.652.877 kr., driftstilskud fra 

Frederikshavn Kommune i 2012 udgjorde i alt 673.998 kr.  

9. Maritim Historisk Forening 

Maritim Historisk Forening havde i regnskabsåret 2012 et underskud på 

172 kr. Foreningen havde ved årets udgang er egenkapital på 397.712 kr. 

Tilskud fra Frederikshavn Kommune i 2012 udgjorde i alt 194.934 kr. 

10. Aalbæk Idrætsforening 

Aalbæk Idrætsforening havde i regnskabsåret 2012 et underskud på 

42.561 kr. Aalbæk Idrætsforening havde ved årets udgang en egenkapital 

på 51.494 kr. Tilskud fra Frederikshavn Kommune i 2012 udgjorde i alt 

381.045 kr.   
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11. Skagen Stadion 

Skagen Stadion havde i regnskabsåret 2012 et overskud på 84.937 kr. 

Skagen Stadion havde ved årets udgang en egenkapital på 2.797.796 kr. 

efter hensættelser i tidligere år på 341.181 kr. Tilskud fra Frederikshavn 

Kommune i 2012 udgjorde i alt 2.060.336 kr.  

12. Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 

Lystfiskerforeningen havde i regnskabsåret 2012 et overskud på 22.545 kr. 

Lystfiskerforeningen havde ultimo 2012 en egenkapital på 288.398 kr. 

Tilskud fra Frederikshavn kommune i 2012 udgjorde i alt 36.000 kr.  

13. Fonden Arena Nord 

Fonden Arena Nord havde i regnskabsåret 2012 et overskud på 988.000 

kr. Fonden Arena Nord havde ved årets udgang en egenkapital 3.413.258 

kr. Tilskud fra Frederikshavn Kommune i 2012 udgjorde 3.387.463 kr.  

14. Frederikshavn Teaterforening 

Frederikshavn Teaterforening havde i regnskabsåret 2011/2012 et 

overskud på 23.993 kr. Frederikshavn Teaterforening havde pr. 30. juni 

2012 en egenkapital på 159.072 kr. Tilskud fra Frederikshavn Kommune i 

2012 udgjorde 130.000 kr.  

15. Frederikshavn Kunstmuseum 

Frederikshavn Kunstmuseum havde i regnskabsåret 2012 et underskud på 

2.655 kr. Egenkapital ved udgangen af 2012 var på 177.604 kr. Tilskud fra 

Frederikshavn Kommune i 2012 udgjorde 1.023.993 kr.   

16. Den selvejende institution Aalbæk Kulturhus 

Den selvejende institution Aalbæk Kulturhus havde i regnskabsåret 2012 et 

overskud på 3.600 kr. Egenkapitalen ved udgangen af 2012 var på 

1.063.730 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2012 udgjorde 

107.310 kr. 

 

Indstilling 

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

Fritidsudvalget godkender regnskaber for 2012 for de 16 enheder som oplyst i 

sagsfremstillingen. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 7. oktober 2013 

Godkendt 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Hanne Bøgsted 
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Bilag 

Ålbæk Idrætscenter - Årsregnskab 2012 (dok.nr.141052/13) 

Østervrå Idræts- og Kulturcenter - Årsrapport 2012 (dok.nr.141069/13) 

Fonden Sæby Svømmebad - Årsrapport 2012 (dok.nr.141067/13) 

Skagen Kultur. og Fritidscenter - Årsrapport 2012 (dok.nr.141064/13) 

Frederikshavn Idrætscenter I/S - Årsrapport 2012 (dok.nr.141061/13) 

Sæby Fritidscenter - Årsrapport 2012 (dok.nr.141074/13) 

Den selvejende Institution - Årsrapport 2012 (dok.nr.141077/13) 

Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller - Årsrapport 2012 (dok.nr.141080/13) 

Maritim Historisk Forening - Årsrapport 2012 (dok.nr.141070/13) 

Aalbæk IF - Årsregnskab 2012 (dok.nr.141086/13) 

Skagen Stadion - Årsregnskab 2012 (dok.nr.141088/13) 

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omregn - Årsrapport 2012 (dok.nr.141089/13) 

Fonden Arena Nord - Årsrapport 2012 (dok.nr.141090/13) 

Frederikshavn Teaterforening - Årsrapport 2011/2012 (dok.nr.141095/13) 

Frederikshavn Kunstforening og Kunstmuseum - Årsrapport 2012 (dok.nr.141096/13) 

Den selvejende institution Aalbæk Kulturhus - Årsrapport 2012 (dok.nr.141099/13) 
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11. Ansøgning om støtte til filmproduktion 

 

Sagsfremstilling 

Chilbal Film har fremsendt ansøgning om dækning af omkostninger i forbindelse 

med filmproduktion ved Hirsholmene. 

Filmen skal indeholde noget om det særprægede undervandslandskab, blandt 

andet boblekorallerne ved Hirsholmene samt et motion graphic (videoanimation) 

der viser hvorledes Skagen Odde er dannet. 

Filmoptagelserne skal til dels fortælle om landskabsdannelsen i Danmark, og 

hvordan mennesker sidenhen har formet landet for beboelse. 

  

Af ansøgningen fremgår, at der søges om et tilskud på 45.000 kr. Tilskuddet skal 

primært dække kost og logi, samt transport udgifterne. En del af tilskuddet vil derfor 

forblive i kommunen. 

 

Indstilling 

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

drøfter sagen.  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 7. oktober 2013 

Sagen oversendes til næste udvalgsmøde – fordeling af puljemidler 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Hanne Bøgsted 

 

Bilag 

Chilbal Film: Ansøgning om støtte til filmproduktion (dok.nr.132233/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/18585 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: sama 

 Besl. komp: KFU 
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12. Ansøgning fra Volstrup Harmonika Klub vedrørende 

klubbens 25 års jubilærum  

 

Sagsfremstilling 

Volstrup Harmonikaklub har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om en gave i 

forbindelse med deres 25 års jubilæum den 5. oktober 2014. 

Volstrup Harmonikaklub søger om en gave på 2.340 kr. Beløbet svarer til 

opkrævning som Harmonikaklubben har modtaget på leje af lokaler på Sæby 

Skole, sæson 2012/2013. 

  

Harmonikaklubben er ikke godkendt som folkeoplysende forening og er således 

ikke dækket ind under kommunens regelsæt for jubilæumsgaver til foreninger. Efter 

regelsættet udbetales jubilæumsgaver til folkeoplysende klubber og foreninger ved 

afholdelse af et forenings jubilæum på et åremål, der er deleligt med 25 og efter 

klubbens medlemstal. 

 

Indstilling 

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

drøfter sagen.  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 7. oktober 2013 

Sagen oversendes til næste udvalgsmøde – fordeling af puljemidler 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Hanne Bøgsted 

 

Bilag 

Ansøgning fra Volstrup harmonikaklub.  (dok.nr.138045/13) 

Referat 22/3 2007: Regelsæt for jubilæumsgaver mv. (dok.nr.295461/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19295 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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13. Brøndums legat 2. uddeling - oktober 2014 

 

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 7.500 kr. til 2. uddeling 2013, ”Brøndums Legat – tilskud til kulturelle 

formål”. 

  

Til anden uddeling 2013 er følgende ansøgninger indkommet:  

A.   Skagen Litteraturfestival 2014 søger om 5.000 kr. til gennemførelse af 

Skagen Litteraturfestival. 

 

Indstilling 

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

træffer beslutning om 2. uddeling 2013, Brøndums Legat 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 7. oktober 2013 

Skagen Litteraturfestival 2014 tildeles 5.000 kr. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Hanne Bøgsted 

 

Bilag 

Brøndums Legat ansøgning.doc (dok.nr.138185/13) 

Budget Skagen Litteraturfestival 2013.doc (dok.nr.138187/13) 

PROGRAM 2013.pdf - Skagen Litteraturfestival  (dok.nr.138188/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/594 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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14. Oktober 2013 - orientering fra Center for Kultur og Fritid 

 

Sagsfremstilling 

Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets regi, herunder 

 orientering om samarbejde gennem Kulturalliancen med Århus Jazz 
Orchestra vedrørende blandt andet skolekoncerter 

 orientering om status på Kappelborg, den kommercielle del 

 orientering om henvendelse fra de 5 spejderkorps i Danmark, der søger 
partnerskab til ”Spejdernes Lejr 2012” 

  

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 7. oktober 2013 

1.     Orientering om samarbejde gennem Kulturalliancen med Århus Jazz Orchestra 

vedrørende blandt andet skolekoncerter taget til efterretning 

2.     Orientering om status på Kappelborg, den kommercielle del taget til 

efterretning 

3.     Orientering om henvendelse fra de 5 spejderkorps i Danmark, der søger 

partnerskab til ”Spejdernes Lejr 2012” taget til efterretning. Kultur- og 

Fritidsudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med sagen. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Hanne Bøgsted 

 

Bilag 

Udbudsmateriale_Brev - Spejderne i Danmark søger partnerskab til Spejdernes Lejr 

2017 (dok.nr.143314/13) 

Spejdernes Lejr 2017 Udbudsmateriale - Spejderne i Danmark søger partnerskab til Spejdernes Lejr 

2017 (dok.nr.143317/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: sama 

 Besl. komp: KFU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Mogens Brag 
   

      

Hanne Bøgsted 
   

      

Pia Karlsen 
   

 

      

Jens Porsborg 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

 

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Peter Laigaard 
   

 

 
 


