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1. Økonomisk status pr. 30. september 2013 - Kultur- og 

Fritidsudvalgets område 

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget forelægges på mødet den økonomiske status pr. 30. 

september 2013 for udvalgets budgetområde. 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning.  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2013 

Orientering taget til efterretning. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Bilag 

Økonomisk Status pr. 30.09.2013 - KFU (dok.nr.148728/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/12566 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU 
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2. 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 

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 13. november 2013 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sidste møde, at sagen vedrørende forslag 

til budget 2014 for Kultur- og Fritidsudvalgets område skal genoptages til endelig 

beslutning efter byrådets vedtagelse af kommunens samlede budget for 2014. 

  

Samtidig gøres opmærksom på, at Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at forøge 

driftsstøtten til Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller fra 200.000 kr. årligt 

til 250.000 kr. årligt fra og med budget 2014.  

Forøgelsen betyder, at allerede besluttet besparelse på 600.000, der udmøntes via 
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en reducering af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme med 0,6 % nu skal 

forøges til 650.000 kr. og afledt heraf en reducering af budgetrammen med 0,65 %. 

 

Indstilling 

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

1. tiltræder, at udmøntning af besparelsen på 650.000 kr. sker via reducering 
af udvalgets budgetramme med 0,65 %   

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2013 

Tiltrådt. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget oversender udvalgets budgetudfordringer 2014 vedr. 

 (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 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 

  

til Økonomiudvalget med henblik på, at udfordringer finansieres via den afsatte 

anlægspulje på 4,7 mio. kr. i 2014 og overslagsårene til erhvervs-. turisme- og 

kulturelle formål. 

  

Ønsker Økonomiudvalget ikke at prioritere Filmmaskinen med 400.000 kr. foreslår 

Kultur- og Fritidsudvalget, at KulturKantens tildelte midler vedr. Filmmaskinen, 

returneres KulturKanten. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

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 (KFU07102013) (dok.nr.134385/13) 
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3. Tilskud til Skagens Museum vedrørende fusion med 

Anchers hus og Drachmanns hus 

 

Sagsfremstilling 

Ole Rørbæk Jensen har på vegne af budgetejerkredsen bedt om, at følgende punkt 

bliver optaget på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 13. november 2013: 

  

Tilskud til Skagens Museum vedrørende fusion med Anchers hus og Drachmanns 

hus. 

Der ønskes en beslutning om tilskud på 1,5 mio. kr. til fusion af de tre museer i 

Skagen. Budgetejerkredsen foreslår, at pengene disponeres fra puljen til udvikling 

af kultur, erhverv og turisme. Pengene tildeles fra 2014. 

Der er forventning om, at det kommunale tilskud kan udløse yderligere statstilskud. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2013 

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at 

Skagens Museum, under forudsætning af fusion med Anchers Hus og Drachmanns 

Hus, tildeles 1,5 mio. kr. som et årligt driftstilskud, gældende fra 2014. 

Udgiften finansieres via budgetforligets anlægspulje på 4.7 mio. kr. i 2014 og 

overslagsårene til erhvervs-, turisme- og kulturelle formål. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/17375 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: KFU 
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4. 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 

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 13. november 2013 

Frederikshavn Byråd besluttede den 9. oktober 2013 kommunens samlede budget 

for 2014 og overslagsårene. 

  

Sagen genoptages. 

 

Indstilling 

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

1. drøfter ansøgning i sammenhæng med vedtaget budget 2014 og 
overslagsårene for Frederikshavn Kommune 

2. beslutter om, og eventuelt i hvilket omfang, ansøgning skal imødekommes  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2013 

1.     drøftet 

2.     Jf. dagsordenens pkt. 3: 

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og byrådet, at 

Skagens Museum, under forudsætning af fusion med Anchers Hus og 

Drachmanns Hus, tildeles 1,5 mio. kr. som et årligt driftstilskud, gældende fra 

2014. 

Udgiften finansieres via budgetforligets anlægspulje på 4.7 mio. kr. i 2014 og 

overslagsårene til erhvervs-, turisme- og kulturelle formål. 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 

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 
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museumsfusion (KFU 07102013) (dok.nr.138407/13) 

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

driftstilskud til museumsfusion (KFU 07102013) (dok.nr.138410/13) 

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

driftstilskud til museumsfusion (KFU 07102013) (dok.nr.138411/13) 

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

og driftstilskud til museumsfusion (KFU 07102013) (dok.nr.138408/13) 

Fundats for Drachmanns Hus (samlet) (KFU 07102013) (dok.nr.143933/13) 

Fundats for Helga Anchers Fond (samlet) (KFU 07102013) (dok.nr.143935/13) 
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5. Godkendelse af vedtægter for Folkeoplysningsudvalget pr. 

1. januar 2014 

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 7. oktober 2013, i forbindelse med endelig 

beslutning omkring kommunens ny folkeoplysningsstruktur pr. 1. januar 2014, at 

Folkeoplysningsudvalget skulle udarbejde udkast til vedtægter for det nye 

Folkeoplysningsudvalg.  

Udkast til vedtægter sendes via Kultur- og Fritidsudvalget til byrådets godkendelse 

inden 1. januar 2014. 

  

Folkeoplysningsudvalget har på mødet den 31. oktober 2013 og ved efterfølgende 

afklaring med udvalgsformanden udarbejdet udkast til vedtægter, der anbefales 

overfor Kultur- og Fritidsudvalget og Byrådet. 

 

Indstilling 

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

udvalget anbefaler Byrådet at godkende udkast til vedtægter for 

Folkeoplysningsudvalget pr. 1. januar 2014. 

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2013 

Anbefales overfor Byrådet 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Bilag 

UDKAST vedtægter for NYT Folkeoplysningsudvalg pr. 1. januar 2014 (dok.nr.159319/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/20699 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: KFU/BR 
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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 

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 13. november 2013 

Center for Kultur- og Fritid har tilrettet udkast til driftsoverenskomst efter Kultur- og 

Fritidsudvalgets bemærkninger på mødet den 7. oktober 2013. Se bilag. 

  

Herefter er justeret udkast til driftsoverenskomst sendt til Sæby Fritidscenters 

bestyrelse til kommentering. Fritidscenterets bemærkninger fremgår af vedhæftede 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19772 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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notat. 

 

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 13. november 2013 
1.     Godkendt efter justering af udkast til driftsoverenskomst §4, §20 og §21 samt 

redaktionel justering af §5. 

Administrationen bemyndiges til at justere udkast jf. de faldne bemærkninger. 

2.     Justeret udkast anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Bilag 

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

Bemærkninger fra Sæby Fritidscenter til udkast til driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune 

 (dok.nr.168125/13) 
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7. Godkendelse af reviderede vedtægter for Nordjyllands 

Kystmuseum 

 

Sagsfremstilling 

Nordjyllands Kystmuseum har fremsendt forslag til reviderede vedtægter for 

museet til godkendelse i Frederikshavn Byråd. 

  

Nordjyllands Kystmuseum er i forbindelse med en kvalitetsvurdering blevet 

anbefalet at arbejde for en professionalisering af bestyrelsen. Dette er baggrunden 

for revidering af vedtægterne. Der er samtidig foretaget en del konsekvensrettelser 

i vedtægterne. 

Udkast til nye vedtægter er godkendt af Nordjyllands Kystmuseums nuværende 

bestyrelse.  

  

Ændringer af vedtægter er foretaget i afsnit  

4.1 Opgaver og ansvar,  

7.1 Bestyrelse,  

8.4 Bestyrelsens ansvar,  

9.4 Museets Ledelse.  

Nyt afsnit er 11.4 Ændring af vedtægter og opløsning. 

  

Afsnit 4.1 i nuværende vedtægter: 

Museets ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie i Frederikshavn Kommune. 

Museet har fiskerihistorie, søfartshistorie, købstadshistorie, herregårdshistorie, 

besættelsestid, skolehistorie og turisthistorie som særligt fagligt indsatsområde. 

desuden marinarkæologisk ansvar i det tidligere Nordjyllands Amt.  

  

Afsnit 4.1 i forslag til reviderede vedtægter: 

Museets ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie i Frederikshavn Kommune med 

særlig fokus på nordjyske kystkultur. Museet varetager marinarkæologisk ansvar i 

Region Nordjylland.  

  

Afsnit 7.1 i nuværende vedtægter: 

Museets øverste organ er bestyrelsen som består af 10 medlemmer 

7.1.1. Frederikshavn Byråd udpeger to medlemmer fra dets midte samt 

en repræsentant for erhvervs- og turistområdet for en kommunal 

valgperiode. 

7.1.2. Frederikshavn Museumsforening, Sæby Museums Forening og 

Skagen By- og Egnsmuseums Venner udpeger blandt deres 

midte hvor 2 medlemmer plus en suppleant. Medlemmerne 

udpeges for en periode af 2 år ad gange. Ved første valg 

udpeges af hver forening 1 medlem for 1 år og 1 for 2 år. 

Herefter udpeges for 2 år. 

7.1.3. Blandt museets medarbejdere udpeges ét medlem af deres 

midte for en periode på 2 år ad gangen. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/21769 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: KFU/BR 
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Afsnit 7.1 i forslag til reviderede vedtægter: 

Museets øverste organ er bestyrelsen som består af 8 medlemmer.  

7.1.1. Frederikshavn Kommunes byråd udpeger ét medlem fra dets 

midte for en kommunal valgperiode. 

7.1.2. Frederikshavn Kommunes Turistforening udpeger ét medlem for 

en kommunal valgperiode. 

7.1.3. Frederikshavn Erhvervsråd udpeger ét medlem for en kommunal 

valgperiode. 

7.1.4. Frederikshavn Museumsforening, Sæby Museumsforening og 

Skagen By- og Egnsmuseums Venner udpeger blandt deres 

midte hver 1 medlem. Medlemmerne udpeges for en periode på 

2 år ad gangen. 

7.1.5. Museets fastansatte medarbejdere udpeges én 

medarbejderrepræsentant af deres midte for en periode på 2 år 

ad gangen. 

7.1.6. Bestyrelsen udpeger ét kulturfagligt medlem på baggrund af 

indstillingen fra museets fastansatte medarbejdere for en 

periode på 2 år ad gangen. 

  

Afsnit 8.4 i nuværende vedtægter: 

Bestyrelsen påser, at hver afdeling har en afdelingsleder, og at museet har et 

personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt forhold til museets 

størrelse og økonomi, ansvarsområde og arbejdsplan, og at ledelsesstrukturen 

afspejler museets afdelingsstruktur.  

  

Afsnit 8.4 i forslag til reviderede vedtægter: 

Bestyrelsen påser, at museet har et personale, der i omfang og sammensætning 

står i et rimeligt forhold til museets størrelse og økonomi, ansvarsområde og 

arbejdsplan.  

  

Afsnit 9.4 i nuværende vedtægter: 

Museets leder ansætter i samråd med afdelingslederne personale inden for 

rammerne af de godkendte arbejdsplaner og budgetter.  

  

Afsnit 9.4 i forslag til reviderede vedtægter: 

Museets leder ansætter personale inden for rammerne af de godkendte 

arbejdsplaner og budgetter.  

  

Nyt Afsnit 11.4 i forslag til reviderede vedtægter: 

Det påhviler den afgående bestyrelse at træffe alle de nødvendige driftsmæssige 

foranstaltninger til sikring af en forsvarlig afvikling af museets aktiviteter og 

forpligtelser (dvs. træffe beslutninger om overdragelse af løsøre, der ikke omfattes 

af pkt. 12.1, overdragelse af eventuelle bygninger, ophævelse af eventuelle aftaler 

med 3. mand osv.)  

 

Indstilling 

  

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid anbefaler at Byrådet godkender 
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vedtægterne.  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2013 

Vedtægter anbefales overfor Byrådet. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Bilag 

UDKAST Nye vedtægter for Nordjyllands Kystmuseum - Vedtægter vers 130613_godkendt i 

museumsbestyrelsen.doc (dok.nr.157383/13) 

kopi dok 561040-08 GODKENDTE vedtægter version 22.oktober 2008 - Nordjyllands Kystmuseum 

 (dok.nr.160453/13) 
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8. Revision af vedtægter for Musikskolen i Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Den 1. januar 2014 træder den nye bekendtgørelse om musikskoler i kraft og i 

denne er der væsentlige ændringer hvad angår bestyrelsen.  

Det er kommunalbestyrelsen (Kultur- og Fritidsudvalget jf. styrelsesvedtægten) , 

der skal godkende musikskolens vedtægter, men der er ingen krav om 

sammensætningen af et udvalg, herunder intet krav om, at kommunalbestyrelsen 

skal udpege eller være repræsenteret i udvalget. 

Som en konsekvens heraf er der mulighed for, at musikskolen fremadrettet kan 

vælge ikke at have en bestyrelse eller en bestyrelse med nærmere defineret 

sammensætning.  

Alternativet til dette kunne være et advisory board eller et brugerråd. 

  

Musikskolens vedtægter sendes til Statens Kunstfond til orientering, men ikke som 

tidligere, til godkendelse.. 

  

Ligesom tidligere er Musikskolen stadig underlagt kommunens tilsyn. 

  

Musikskolen i Frederikshavn Kommune anbefaler i forbindelse med ikrafttræden af 

den nye bekendtgørelse, at der forsat skal være en bestyrelse for Musikskolen i 

Frederikshavn Kommune, med en nærmere defineret sammensætning. 

  

Den nuværende sammensætning af Musikskolens bestyrelse er: 

2 forældrerepræsentanter 

1 repræsentant for voksenelever 

1 elevrepræsentant under 25 år 

1 medarbejderrepræsentant 

2 politikere, hvoraf 1 er udpeget af Frederikshavn byråd og 1 udpeget af Kultur og 

Fritidsudvalget 

Musikskolens ledelse 

  

Musikskolen i Frederikshavn Kommune anbefaler, at den fremtidige 

bestyrelsessammensætning bliver: 

1 forældrerepræsentant for elever under 25 år 

1 repræsentant for elever over 25 år 

1 medarbejderrepræsentant  

2 repræsentanter valgt af Musikskolens ledelse 

Musikskolens ledelse 

  

I den nye model lægges der op til en bestyrelse uden politisk repræsentation.  

Såfremt der er et politisk ønske om, at bestyrelsen skal være med deltagelse af 

politikere, så anbefaler Musikskolen, at forslag til fremtidig 

bestyrelsessammensætning suppleres med 2 politikere, hvoraf 1 repræsentant er 

udpeget af Frederikshavn Byråd og 1 repræsentant er udpeget af Kultur og 

Fritidsudvalget. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/22108 

 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.    beslutter, om der fortsat skal være en bestyrelse for Musikskolen i 

Frederikshavn Kommune 

2.    hvis udvalget ønsker, at der fortsat skal være en bestyrelse – tiltræder 

forslag til sammensætning af musikskolebestyrelse 

3.    hvis udvalget ønsker, at der skal være politisk repræsentation i 

bestyrelsen – tiltræder forslag til politisk repræsentation i musikskolens 

bestyrelse. 

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2013 

1.     Godkendt, at der fortsat skal være en bestyrelse for Musikskolen. 

2.     Forslag til bestyrelse godkendt. 

3.     Udvalget ønsker ikke politisk repræsentation i Musikskolens bestyrelse 

  

Kultur- og Fritidsudvalget ser gerne, at Musikskolens bestyrelse indkaldes til årlige 

dialogmøder med Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Bilag 

kopi dok 265534-08 Underskrevne godkendte vedtægter for Musikskolen i Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.160618/13) 

 
  



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 13. november 2013 Side 22 af 30 

 

9. Ansøgning fra Boldklubben Bangsbo Freja om et rente- og 

afdragsfrit lån 

 

Sagsfremstilling 

Boldklubben Bangsbo Freja har fremsendt en ansøgning om et rente- og afdragsfrit 

lån, der skal anvendes til at medfinansiere projektet ”Helårs-Udendørs-

Aktivitetscenter Bangsbo Freja”.  

Projektet omfatter: 

 Etablering af en ny sportscafé i tilknytning til det eksisterende klubhus. Der 

vil være tale om en delvis ombygning af de eksisterende lokaler til et nyt 

energimæssigt passivt opholdslokale. 

 Omlægning af foldboldbane på Donbækvej fra græs/grusbane til en helårs-

aktivitets-græsbane, som skal være omdrejningspunkt for den videre 

aktivitetsudvikling i klubben 

  

Det er foreningens ønske, at projektet kan udvikle de eksisterende faciliteter og 

arealer til et aktivitetscenter til gavn og glæde for alle brugere og besøgende i 

området. Foreningen peger i den forbindelse på en række interessegrupper, der 

kan bidrage med at øge aktiviteten i området, (se vedlagte ansøgning). 

  

Projekt økonomi/finansiering 

Boldklubben Bangsbo Freja oplyser, at anlægsbudgettet for projektet inkl. moms, 

samlet vil beløbe sig 3.600.000 kr. og at klubben i den forbindelse søger om tilsagn 

til et rente- og afdragsfrit lån på 1.500.000 kr., alternativt 905.000 kr.  

  

Foreningen ønsker at anvende den såkaldte DIF-model, hvor ansøger har 

fremsendt en anmodning til skattemyndighederne om at blive fritaget for moms. 

Såfremt foreningen opnår tilsagn fra SKAT betyder det, at lånebehovet bliver 

595.000 kr. mindre.  

Hvis/når Boldklubben Bangsbo Freja opnår momsfritagelsen vil klubbens 

lånebehov være 905.000 kr. Lånet ønskes at være afdragsfrit i 8 år og herefter 

afvikles det over 7 år, således at lånets samlede løbetid bliver 15 år. 

Hvis klubben ikke opnår momsfritagelse vil lånebehovet være 1.500.000 kr. Dette 

lån skal også være afdragsfrit i 8 år, men herefter afvikles lånet over 12 år, så 

lånets samlede løbetid bliver 20 år. 

  

Foreningen anmoder om, at låneprovenuet kan være disponibelt i 2014, eventuelt i 

2-3 rater. 

  

Repræsentanter for Ledelsessekretariatet, Økonomicenteret og Center for Kultur og 

Fritid har gennemgået ansøgningen og har noteret sig følgende 

opmærksomhedspunkter: 

   Etablering af helårs-aktivitets-græsbane kan komme til at belaste 

FrederikshavnerOrdningen såfremt der vil være tale om 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/20150 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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timebetaling for lokale klubber der modtager tilskud som 

folkeoplysende forening. Ansøger oplyser i den forbindelse, at 

man forventer, at der vil være en lejebetaling i forbindelse med 

brug af arealet og at der i prissætning vil blive skelet til, om 

foreningen er lokal eller uden for kommunen. 

   Behandling af ansøgningen bør ses i forhold til den vedtagne 

budgetbemærkning fra 2013 angående ”kortlægning og effektiv 

ressourceudnyttelse af den offentlige bygningsmasse i 

kommunens lokalområder” og indgå i projektplanen 2013-2017. 

   I forbindelse med behandlingen af ansøgningen skal det 

bemærkes, at det er ansøger som har det fulde ansvar for at sikre 

momsfritagelse hos SKAT og efterlever bestemmelserne herefter. 

Det bemærkes at Frederikshavn Kommune, såfremt man ønsker 

at støtte projektet, kan vælge, at klubben skal afdrage på gælden 

til kommunen selvom klubben ikke får tilsagn om momsfritagelse. 

   Ansøger oplyser, at hvis foreningen - mod forventning - ikke når i 

mål med kapitalbehovet, så kan projektet faseopdeles, men det 

vil ikke være ønskeligt. Foreningen oplyser, at det er afgørende 

for virkeliggørelsen af aktivitetscenteret, at Frederikshavn 

kommune deltager i finansieringen og samarbejder med 

foreningen omkring udviklingen/brugen af aktivitetscenteret. 

  

 

Indstilling 

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

1. drøfter henvendelse fra Boldklubben Bangsbo Freja 

2. tilkendegiver, om henvendelsen skal indgå i projektplanen 2013 – 2017 om 

”Kortlægning og effektiv ressourceudnyttelse af den offentlige 

bygningsmasse i kommunens lokalområder” 

3. under forudsætning af ja til pind 2, anbefaler overfor Økonomiudvalget og 

Byrådet, at der bevilges et rente- og afdragsfrit lån på 1.500.000 kr. 

(905.000 kr.) som beskrevet i sagsfremstillingen. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2013 
1 Drøftet 

2. Udgår, idet der ikke i budget 2014 er afsat midler til dette projekt. 

3. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler ansøgningen overfor Økonomiudvalg og 

Byrådet.  

Samtidig bemærker udvalget, at der pt. arbejdes på udredning af kommunens 

fritidsfaciliteter og at der afledt heraf kunne være andre klubber i kommunen, som 

ønsker at omlægge deres fodboldbaner fra græs/grusbane til helårs aktivitets-

græsbane. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget bemærker også, at del af ansøgning, der vedrører 

etablering af ny sportscafé normalt skulle sendes til Folkeoplysningsudvalgets 

anlægspulje. 

  



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 13. november 2013 Side 24 af 30 

 

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Bilag 

Ansøgning fra Boldklubben Bangsbo Freja incl projektbeskrivelse og regnskab 2012 (dok.nr.144665/13) 
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10. Høring - Udkast til Handicappolitik 2014-2017 

 

Sagsfremstilling 

Første udkast til en ny handicappolitik for Frederikshavn Kommune ligger nu klar. 

Politikken sendes derfor til høring, med henblik på, at de forskellige fagudvalg 

kommer med kommentarer til udkastet. 

  

Arbejdet med handicappolitikken er forankret i en fokusgruppe, der er nedsat af 

Socialudvalget. Indholdet i politikken bygger på bidrag fra borgere, pårørende, 

medarbejdere, interesseorganisationer og politikere. Bidragene er blandt andet 

indhentet på et borgermøde afholdt på Hotel Viking i Sæby. Derudover har borgere 

i Frederikshavn Kommune haft mulighed for at komme med bidrag via mail til 

handicappolitik@frederikshavn.dk. Der er via pressen, hjemmeside, mail, plakater 

og intranet udsendt opfordring til at sende bidrag. 

  

Handicappolitikken sendes nu i høring med henblik på, at udvalgenes kommentarer 

kan blive indarbejdet i den endelige handicappolitik, der skal behandles i Byrådet i 

december 2013. For at kommentarerne kan indarbejdes i politikken, bedes 

høringssvar afgivet senest den 2. december 2013. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Handicap og Psykiatri indstiller, at Kultur- og 

Fritidsudvalget afgiver kommentarer til det første udkast til en ny handicappolitik. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2013 

Drøftet. 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Bilag 

Handicappolitik - Første udkast (dok.nr.163517/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/10572 

 Forvaltning: CSH 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: KFU 

 
  

mailto:handicappolitik@frederikshavn.dk
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11. Vedtægtsændringer for Ældre Idrættens Samvirke 2013 

 

Sagsfremstilling 

Ældreidrættens Samvirke (ÆIS) får hvert år bevilget et beløb af 

Sundhedsudvalgets pulje til fordeling mellem ældre/senior idrætsforeninger i 

Frederikshavn Kommune. 

Vedtægterne for Ældreidrættens Samvirke skal i den forbindelse være godkendt af 

Sundhedsudvalget.  Da ÆIS har revideret deres vedtægter, skal disse derfor 

godkendes af Sundhedsudvalget. 

Ændringer af vedtægter for Ældreidrættens Samvirke 

På sidste generalforsamling d 23/4-2013 er der vedtaget ændringer af Vedtægterne 

for Ældreidrættens Samvirke (ÆIS). 

Under § 3 Medlemskab er det præciseret at: 

·         Bestyrelsesmedlemmerne skal alle være fyldt 60 år, eller være 

førtidspensionist og medlem af den ansøgende ældreidrætsforening eller 

klub.  

·         For at blive godkendt som ældreidrætsforening eller klub skal foreningen 

eller klubben helt og aldeles være en selvstændig forening, og ikke på 

nogen måde være en underafdeling af en anden forening hvad tænkes 

kan. 

  

samt et par yderligere småændringer. Ændringerne er markeret med rød skrift i 

bilag. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og handicap indstiller at Sundhedsudvalget 

godkender de foreslåede ændringer i Vedtægter for Ældreidrættens Samvirke 

(ÆIS)  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. juni 2013 

Ældre Idrættens Samvirke inviteres til en dialog med udvalget på et kommende 

udvalgsmøde. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Formand og næstformand for ÆIS kommer tilstede kl. 15.00. 

  

ÆIS stiller en række spørgsmål til Sundhedsudvalget – vedlægges som bilag. 

 

Indstilling 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/11088 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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Direktøren indstiller til drøftelse. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 20. august 2013 

Sagen sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 

Kultur- og Fritidsudvalget videresender sagen til Folkeoplysningsudvalgets 

udtalelse. 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 

Folkeoplysningsudvalget nedsætter en arbejdsgruppe som mødes d. 7. november. 

Arbejdsgruppen udarbejder et notat som godkendes af det resterede 

folkeoplysningsudvalg og dette sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget.  

  

Arbejdsgruppe: 

Elin Hovedskov  

Karina Gajhede  

Repræsentant fra IS 

Repræsentant fra FUF 

  

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 13. november 2013 

Sagen genoptages efter Folkeoplysningsudvalgets behandling (se bilag) med 

henblik på at sende Kultur- og Fritidsudvalgets udtalelse til Sundhedsudvalget. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2013 

Kultur- og Fritidsudvalget tilslutter sig Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger jf. 

bilag og returnerer sagen til  Sundhedsudvalget. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Bilag 

Brev til Sundhedsudvalgsformand - vedtægtsændring ÆIS 2013.doc (dok.nr.79997/13) 

2013 Vedtægter for Ældreidrættens Samvirke i Frederikshavn Kommune.docx (dok.nr.79998/13) 

Spørgsmål til Sundhedsudvalget fra ÆIS (dok.nr.117564/13) 

CKF Notat vedr SUU henvendelse ang ældreidræts Samvirke (dok.nr.126236/13) 

FOU Hørringssvar Ældreidrættens samvirke (dok.nr.169091/13) 
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12. November 2013 - orientering fra Center for Kultur og Fritid 

 

Sagsfremstilling 

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

 orientering om status på anskaffelse af nyt administrationssystem til 

håndtering af data og regnskabstal mellem foreninger og Frederikshavn 

Kommune samt planer om etablering af nyt bookingsystem til håndtering af 

kommunale lokaler m.v. 

 orientering om henvendelse fra Strandby-Elling-Nielstrup Idrætsforening 

vedrørende status for Bannerslund-projektet. 

 orientering om status på ansøgning om partnerskab til ”Spejdernes Lejr 

2012” 

 orientering om status vedrørende master til virksomhedsplaner, Kultur- og 

Fritidsudvalgets regi. 

 Orientering om status, efter at Sundhedsudvalget har tilsluttet sig Kultur- og 

Fritidsudvalgets forslag om et samlet arrangement for uddeling af 

kommunale priser 2014. 

  

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning.  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2013 

·          Orientering om anskaffelse af nyt administrationssystem taget til efterretning. 

·          Orientering om henvendelse vedr. Bannerslund-projektet taget til efterretning. 

Udvalget ønsker orientering genoptages i decembermødet 

·          Orientering om status på ansøgning om partnerskab ”til Spejdernes Lejr 2017” 

taget til efterretning. 

·          KFU orienteret om modtagerkreds for master til virksomhedsplaner i KFU-regi 

(se bilag). 

·          Statusorientering vedr. samlet arrangement for uddeling af kommunale priser 

2014 taget til efterretning 

·          Orientering om ansøgning om Sæby som bogby i Nordjylland taget til 

efterretning. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

  

 

Bilag 

GODKENDT skabelon for virksomhedsplan i kultur og fritidsudvalgsregi (dok.nr.45805/13) 

Oversigt over enheder/institutioner i Kultur- og Fritidsudvalgets regi (dok.nr.168314/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 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 
   

 

 
 


