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Bilagsfortegnelse 
 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  
1 8771/12 Lukket Iscenter Nord - udbedring af skadet buespær 

1 8772/12 Lukket Tidsplan renoveringsprojekt Iscenter Nord 

2 8189/12 Åben Oplæg Til Udvalget for kultur og fritidsområdet- kommunal 

erklæring - regionalt spillested 2013-2016 

3 125020/11 Åben Ny struktur vedr. grønnearealer på idrætsområdet - tids- og 

handleplan 

3 12915/12 Åben Proces vedr. nyordning - baneområdet/grøn kontrakt. 

4 9899/12 Åben Initiativgruppen "For Retfærdigheden" - ansøgning om tilskud 

ca. 23.000 kr til dækning af byggesagsgebyr 

6 8185/12 Åben Henvendelse fra Print Graphic ApS - nyt Sportsmagasin på 

tværs af alle idrætsgrene 

6 9898/12 Åben Brev til kultur- og fritidsudvalget vedr lukkedage i bibliotekerne 
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1. Orientering om status vedrørende problemstilling  omkring 

limtræsbuer Iscenter Nord, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Under udskiftning af tagplader på Iscenter Nord, Frederikshavn, er der konstateret 

råd i de bærende limtræsbuer. 

Kultur- og Fritidsudvalget blev i november 2011 orienteret om problemstillingen 

samt orienteret om, at et forslag til udbedring af skaden er under udarbejdelse. 

Indtil skaden er udbedret følges den af udvalget godkendte beredskabsplan for 

kamphallen Iscenter Nord. 

I udvalgets møde februar 2012 orienteres om et foreløbigt overslag og forslag til 

mulig tidsramme for renoveringsprojektet hos Iscenter Nord. 

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

drøfter sagen. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. februa r 2012 
Sagen blev drøftet. 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 
Bilag  

Iscenter Nord - udbedring af skadet buespær (dok.nr.8771/12) 

Tidsplan renoveringsprojekt Iscenter Nord (dok.nr.8772/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/10629 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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2. Kommunal erklæring til ansøgning om Det Musiske Hus 

som regionalt spillested 

 

Sagsfremstilling  

Det Musiske Hus er for den fireårige periode 2009 – 2012 udpeget som Regionalt 

spillested og tildeles således i denne periode et årligt tilskud fra Statens Kunstråd. 

  

Det Musiske Hus arbejder i øjeblikket på en ansøgning til Statens Kunstråd med 

henblik på at blive udpeget som Regionalt spillested for den kommende fireårige 

periode 2013 – 2016. Ansøgningsfristen er 28. februar 2012. 

I bilag til ansøgningen skal ligge en kommunal erklæring, der som minimum skal 

indeholde følgende oplysninger: 

1. Kommunens godkendelse og anbefaling af spillestedets ansøgning om at 

være regionalt spillested i perioden 1. januar 2013 – 31. december 2016 

2. Kommunens erklæring om årligt tilskud til spillestedet i 2013 og 

overslagsår i henhold til gældende budgetregler 

3. Oplysning om, hvorvidt kommunen støtter spillestedet på anden måde, fx 

med lokaler 

4. Kommunens vurdering af spillestedets profil i forhold til øvrige spillesteder 

lokalt og regionalt 

5. Kommunens vurdering af spillestedets muligheder for at samarbejde med 

aktører, som er relevante i forhold til den definerede spillestedsprofil og 

målsætninger for udvikling af musiklivet 

6. Eventuelle supplerende mål fremsat af kommunen 

7. Erklæring om, at kommunen har godkendt spillestedets vedtægter 

8. Stilling, navn, adresse, telefonnummer og e-mail på kontaktperson i 

kommunen 

Det Musiske Hus har fremsendt inspirationsmateriale til Kultur- og Fritidsudvalget 

med henblik på at kunne besvare den kommunale erklærings punkt 4 og 5 (se 

bilag). 

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

bemyndiger Center for Kultur og Fritid til at udarbejde kommunal erklæring, med 

følgende anbefaling, til ansøgning til Statens Kunstråd: ”at Det Musiske Hus’ 

ansøgning som regionalt spillested i perioden 2013 – 2016 anbefales i henhold til 

gældende budgetregler”. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. februa r 2012 
Udvalget bemyndiger Center for Kultur og Fritid til at udarbejde kommunal 

erklæring med ovenstående anbefaling. 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 
Bilag  

Oplæg Til Udvalget for kultur og fritidsområdet- kommunal erklæring - regionalt spillested 2013-

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1021 

 Forvaltning: CKFk 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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2016 (dok.nr.8189/12) 
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3. Justering af tids- og handleplan vedrørende ny s truktur for 

vedligeholdelse af grønne arealer på idrætsområdet 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommunes boldbanekontrakt har hidtil været en aftale mellem 

Center for Kultur og Fritid og Center for Park og Vej vedrørende pleje og 

vedligehold af boldbaner og idrætsanlæg. 

  

Pleje og vedligehold sker i dialog mellem de enkelte klubber, Center for Park og Vej 

og Center for Kultur og Fritid, således at der opnås et ensartet vedligeholdelses- og 

plejeniveau under hensyntagen til det aktuelle brug og slid på de omfattede arealer. 

  

Plejen af boldbaner og idrætsanlæg sigter hele tiden mod at opnå jævne baner 

med tæt græs, og dette gøres ved at give græsplanterne gode vækstforhold, så 

boldbaner- og anlæg kan klare et stort slid sæsonen igennem.  

For øvrige arealer og anlæg er sigtet, at de skal fremstå velplejede og i vækst, 

samt at udstyret er funktions- og sikkerhedsmæssigt i orden. 

  

I forbindelse med vedtagelse af Frederikshavn Kommunes budget for 2012 og 

overslagsårene blev indarbejdet en besparelse på 500.000 kr. for 2012, og 1 mio. 

kr. årligt i overslagsårene 2013 – 2015. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i møde den 23. november 2011, at Center for 

Kultur og Fritid skulle udarbejde udkast til en tids- og handleplan for erstatning af 

nuværende boldbanekontrakt med udbetaling af støttebeløb pr. boldbane. 

Støttebeløbet beregnes som et gennemsnitsbeløb pr. baneareal, og beløbet 

tilstilles de enkelte anlæg som driftstilskud. Herefter kan det enkelte anlæg træffe 

aftale om løsning af opgaven med lokal entreprenør. 

På baggrund af udvalgets beslutning vil Center for Kultur- og Fritid indkalde alle 

tidligere brugere af boldbanekontrakten til et informationsmøde. Herefter nedsættes 

en arbejdsgruppe, som skal udvikle konceptet, herunder opstille krav til pasning af 

de enkelte elementer, vedligehold og pleje. 

Der igangsættes en juridisk proces vedrørende overgang til ny struktur. 

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

godkender udkast til tids- og handleplan. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 7. decemb er 2011 
Godkendt 

  

Fraværende: Pia Karlsen og Peter Laigaard 

  

 
Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudva lget 8. februar 2012  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/1445 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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På mødet orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om status på den udarbejdede tids- 

og handleplan. 

  

Det må forventes, at det ikke vil være muligt at igangsætte en samlet ny ordning til 

indeværende sæson grundet tidspres for udarbejdelse af samlet ordning på 

området. Der arbejdes for at igangsætte dele af en kommende model. 

Arbejdsgruppen anbefaler, at anlæggene i Ålbæk og Skagen også indgår i 

udviklingen af ny model – dette vil nødvendiggøre en dialog med repræsentanter 

for de respektive anlæg. 

  

Som ønsket i det tidligere beslutningsgrundlag, er der derfor forhandlet foreløbig 

driftsplan for 2012 med Park og Vej, for at fastholde en sikker drift på området. 

  

Der anmodes fra arbejdsudvalget om, at tids - og handleplanen reguleres, så 

igangsætning kan ske etapevist, og at endelig samlet igangsætning af nyordning 

sker fra sæson 2013. 

Det skal bemærkes, at det samlede provenue for besparelser på kontrakten på de 

grønne områder for 2012 fastholdes. 

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

godkender ændret tids- og handleplan. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. februa r 2012 
Godkendt. 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 
Bilag  

Ny struktur vedr. grønnearealer på idrætsområdet - tids- og handleplan  (dok.nr.125020/11) 

Proces vedr. nyordning - baneområdet/grøn kontrakt. (dok.nr.12915/12) 
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4. Ansøgning om tilskud til dækning af 

byggesagsomkostninger vedrørende "For Retfærdighede n" i 

Algade, Sæby 

 

Sagsfremstilling  

Initiativgruppen bag ”For Retfærdigheden” i Algade i Sæby har fremsendt 

ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om dækning af byggesagsomkostninger, ca. 

23.000 kr., i forbindelse med renovering og klargøring af bygningen. 

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

drøfter sagen. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. februa r 2012 
Sagen taget af dagsordenen. 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 
Bilag  

Initiativgruppen "For Retfærdigheden" - ansøgning om tilskud ca. 23.000 kr til dækning af 

byggesagsgebyr (dok.nr.9899/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1228 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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5. Temadage primo 2012 for Kultur- og Fritidsudvalg et 

 

Sagsfremstilling  

Kultur- og Fritidsudvalget har i udvalgets novembermøde 2011 fremsat ønske om 

afvikling af kultur-/temadage. 

Fokus for kultur-/temadage vil være forandrings- og udviklingsprojekter på kultur- 

og fritidsområdet. 

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

disponerer 15. – 16. maj, alternativt 13. – 14. juni 2012 til afvikling af temadage. 

  

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. februa r 2012 
Temadage besluttet til den 13. – 14. juni 2012 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1112 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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6. Henvendelser og invitationer  

 

Sagsfremstilling  

Center for Kultur- og Fritid har modtaget henvendelse fra  

1.     bibliotekarer på Frederikshavn Bibliotek vedrørende betjeningsfri åbningsdag i 

afdelingen i Frederikshavn. Henvendelsen er vedlagt som bilag. 

2.     Print Graphic ApS vedrørende nyt Sportsmagasin på tværs af alle idrætsgrene. 

Henvendelsen er vedlagt som bilag. 

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

tager henvendelser til orientering. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. februa r 2012 
Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 
Bilag  

Henvendelse fra Print Graphic ApS - nyt Sportsmagasin på tværs af alle idrætsgrene (dok.nr.8185/12) 

Brev til kultur- og fritidsudvalget vedr lukkedage i bibliotekerne (dok.nr.9898/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12432 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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7. Orientering fra Center for Kultur og Fritid  

 

Sagsfremstilling  

Diverse informationer/orienteringer 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. februa r 2012 
Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: BKF 

 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 

   
 

 
 


