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1. Månedlig økonomisk status pr. 30. april 2012 Kul tur- og 

Fritidsudvalgets ressort 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicentret udleverer på mødet den månedlige økonomiske status pr. 30. april 

2012 for Kultur- og Fritidsudvalget til orientering. 

  

Materialet består af den overordnede økonomiske status vedrørende Center for 

Kultur og Fritid. Til centret er der tilknyttet en kort, overordnet kommentar, der 

beskriver centrets økonomiske status. 

  

Ligeledes er der en overordnet kort kommentar til anlægsområdets økonomiske 

status. 

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

tager orienteringen til efterretning 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2 012 
Taget til efterretning 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Jens Porsborg 

 
Bilag  

Økonomiopfølgning pr. 30.4.2012 - KFU (dok.nr.43569/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11320 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU 
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2. Opstart og behandling af udviklingspuljen for år ene 2013 - 

2016 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med godkendelse af de foreløbige budgetrammer for 2013 – 2016 

besluttede Økonomiudvalget den 21. marts 2012, at der skal reserveres 1 % af 

rammen til skattefinansieret drift til en udviklingspulje.  

  

På Økonomiudvalgets møde den 23. april 2012 blev udmøntning, procedure samt 

tidsplan besluttet for gennemførelse af hensættelser til etablering af 

udviklingspuljen.  

  

Direktionen afholder budgetseminar den 21. og 22. maj 2012, hvor de foreløbige 

fremsendte omprioriteringsforslag til oprettelse af udviklingspuljen fra de enkelte 

centerområder behandles. 

  

1 % af udvalgets samlede skattefinansierede drift udgør 1,066 mio. kr. 

  

Det drøftes i Kultur- og Fritidsudvalget, hvorledes omprioriteringerne til 

udviklingspuljen kan findes inden for udvalgets budgetområde. 

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

træffer beslutning om behovet for at få beskrevet flere omprioriteringsforslag end 

den ene procent, som nævnt i sagsfremstillingen. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2 012 
Drøftet ramme og retning. 

Der fremlægges omprioriteringsforslag til næste udvalgsmøde. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Jens Porsborg 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/895 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU 

 
  



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 16. maj 2012 Side 6 af 24 

 

3. Brøndums Legat 1. uddeling 2012 

 

Sagsfremstilling  

Brøndums Legat - tilskud til kulturelle formål udgør 25 % af legatet og uddeles jf. 

fundatsen hvert år i april og oktober måned. Denne del administreres af Kultur- og 

Fritidsudvalget. 

  

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

Kommunes kulturelle udvikling. 

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

budget og tidsplan for dets gennemførelse. 

  

 Der er til første uddeling i 2012 - 10.000 kr.  

  

Til første uddeling 2012 er følgende ansøgninger indkommet: 

  

A. Skagen Litteraturfestival søger om 10.000 kr. til Litteraturfestivalen  

B. BOF FF (Bofællesskabernes Fri Fredagsklub) i Skagen søger om 3.900 kr. 

til arrangement i Skagen Hallen med Jesper Madsen  

C. Skagen Egnsspil søger om 15.000 kr. til etablering af en kostumetjeneste  

D. Skagen Jubilæumskomité søger om ikke specifikt beløb til 

Købstadsjubilæum 2013 

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

træffer beslutning om fordeling af de afsatte 10.000 kr. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2 012 
Udvalget har besluttet følgende fordeling af de 10.000 kr.: 

A.                          4.000 kr. 

B.                          2.000 kr. 

C.                          4.000 kr. 

D.                                 0 kr. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Jens Porsborg 

 
Bilag  

Bilag 3.A. Skagen litteratur festival 2012 (dok.nr.38789/12) 

Bilag 3.B. Skawklit Brøndumslegat 2012 (dok.nr.39375/12) 

Bilag 3.C. Skagen Egnsspil - Ansøgning Legat 2012 (dok.nr.39414/12) 

Bilag 3.D. Ansøgning fra Skagen købstadsjubilæum 2013 (dok.nr.43741/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2470 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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4. Stillingtagen til fremtidig anvendelse af "Det R øde 

Klubhus", Rimmens Allé 31, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Center for Kultur og Fritid har modtaget et notat fra Ejendomscentret vedrørende 

ejendommen Rimmens Allé 31, Frederikshavn – i daglig tale kaldet ”Det Røde 

Klubhus”. 

I BBR - registret er Center for Kultur og Fritid registeret som administrator. 

  

Af notatet fremgår, at bygningen, der er opført i 1935, er i en ringe forfatning, og det 

vil kræve væsentlige renoverings- og energimæssige tiltag for at få bygningen 

optimeret til et rimeligt niveau. 

  

Ejendomscentret vurderer, at et overslag på energimæssige tiltag på bygningen vil 

beløbe sig til 1 mio. kr. ekskl. moms. Forbedringerne af tekniske installationer, 

herunder, VVS, ventilation og EL er ikke medregnet. 

  

Bygningen har tidligere været brugt til FFI klubhus, men dette er ikke tilfældet 

længere, da FFI er flyttet til Fodboldvej 7. I forbindelse med udflytning af aktiviteter 

til Fodboldvej i 2005 blev aftalt, at FFI – så længe der ikke var fundet anden 

anvendelse til huset – kunne anvende huset i forbindelse med kampe på Stadion. 

  

I dag bliver stueetagen og 1. sal anvendt til enkelte taktikmøder samt overnatning i 

forbindelse med arrangementer. Taglejligheden bliver på nuværende tidspunkt 

brugt som privat lejemål.  

Lejer betaler 1.500 kr. om måneden. Der er ½ års opsigelsesfrist på lejemålet. 

Den resterende del af bygningen anvendes ikke til hverdagsbrug. 

  

Det samlede bygningsareal er på 226 m², og det årlige forbrug er opgjort til: 

  

Fjernvarme 96.525,25 kr. inkl. moms 

EL 15.427,75 kr. inkl. moms 

Vand 8.138,56 kr. inkl. moms 

  

Ovenstående forbrug dækkes af den centrale pulje under Ejendomscentret. 

  

Det bør overvejes, om bygningen skal undergå de energimæssige forbedringer, 

som er nævnt i rapporten, eller om bygningen skal sløjfes, eller alternativt tages ud 

af drift og overdrages til Ejendomscentret. 

Det vil kræve, at lejer får opsagt sit lejemål, hvilket er muligt i henhold til lejelovens 

bestemmelser, såfremt bygningen sløjfes. 

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

1.           drøfter sagen 

2.           beslutter, at Arena Nord og FFI fodbold høres om brugen af ”Det Røde 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 08/5302 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: mamd 

 Besl. komp: KFU 
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klubhus” 

3.           beslutter, at sagen genoptages til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 

efter gennemført høring 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. marts  2012 

1. Drøftet 

2. Sendes i høring 

3. Sagen genoptages 

  

Fraværende: Hanne Bøgsted 

 
Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudva lget 16. maj 2012  
I forlængelse af udvalgsbeslutningen den 14.marts 2012, har der været afholdt 

møde med FFI fodbold v/ formand Martin Høeg og ArenaNord v/ direktør Per 

Malmberg. 

  

På mødet blev sagen drøftet og begge parter tilkendegiver, at man ikke har planer 

og behov for fortsat anvendelse af ”Det røde Klubhus”. 

  

Hvis klubhuset udfases, vil FFI Fodbold efterfølgende, efter nærmere aftale, kunne 

anvende ArenaNords faciliteter i forbindelse med kampafvikling. 

  

Der må forventes en kortere periode til afvikling og flytning af aktiviteterne i huset, 

samt opsigelse af det tidsbegrænsede lejemål på 1. sal. 

  

Det er et ønske fra parterne, at der ved eventuel nedrivning af huset, etableres 

nødvendig hæk og plankeværk til afskærmning af stadionanlægget, indgangspartiet 

ved nuværende klubhus sløjfes og der fremover er indgang til Stadion fra 

indgangen mod ArenaNord. 

  

Ved udfasning af ”Det Røde Klubhus”, vil bygningen overgå til Ejendomscenteret i 

henhold til gældende regelsæt. 

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

beslutter, at det Røde Klubhus” snarest muligt udtages af Kultur og Fritidsudvalgets 

aktivitetsområde og overdrages til Ejendomscenteret 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2 012 
Udvalget har besluttet at udtage ”Det Røde Klubhus” af udvalgets område og 

overdrager det til Ejendomscentret. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Jens Porsborg 
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5. Lokalefordeling Skagen - depotfaciliteter Skagen  

Sportscenter  

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med den nye skolestruktur blev der i 2011 udarbejdet en rapport med 

henblik på at belyse, om de umiddelbart forestående udfordringer for 

foreningsaktiviteter, kunne løses indenfor de eksisterende bygningsrammer. 

  

Det blev i rapporten vurderet, at i Skagen er det muligt at genhuse aktiviteterne fra 

Hedeboskolen, såfremt de selvejende haller blev medtænkt i løsningen. I Skagen 

bestod udfordringen i at få placeret aktiviteterne fra Hedeboskolen i de øvrige haller 

og sale i byen fra sæsonen 2012/2013. 

  

Overflytning af aktiviteter skal ske fra sommeren 2 012 

I forbindelse med lokalefordelingen til sæson 2012/2013 har Gymnastikforeningen 

af 1976 således ønsket at benytte den ene af hallerne ved Skagen Sportscenter, 

da de ikke længere har mulighed for at benytte Hedeboskolen. 

  

Dette afstedkommer flere udfordringer 

• Etablering af yderligere depotfaciliteter til gymnastikforeningens redskaber  

• Klargøring af den ene hal til, at der kan laves gymnastik i hallen  

  

I forhold til depotfaciliteterne har Skagen Sportscenter vurderet, ud fra de forhold 

GF76 har nu, at det vil være nødvendigt at bygge et depot på 60 - 80 m2, i 

forlængelse af Skagen Sportscenters ”lille hal”. 

  

Gymnastikforeningen af 1976 har ligeledes sendt et brev til Frederikshavn 

Kommune omkring de ændringer de ser som nødvendige, for at kunne benytte 

hallen til gymnastik. 

  

Skagen Sportscenter og Center for Kultur - og Fritid et pt. i dialog for at kunne 

indhente konkrete tilbud på opgaven. I den forbindelse oplyser kommunens 

Ejendomscenter, at håndværkerudgifter beregnes til 7.200 pr. m2.  

I alt en samlet samlet udgift til håndværkere på 432.000 kr. ved opførelse af et 60 

m2 depot. 

Ved overflytning af gymnastikaktiviteter til Skagen Sportscenter, er det nødvendigt 

at etablere visse konkrete faciliteter til gymnastikaktiviteter på linje med dem, der i 

dag er på Hedeboskolen. Der er estimeret en udgift på min. 100.000 kr. til dette. 

  

Ovennævnte udgifter er vurderet som minimumsudgifter, og skal efterfølgende 

forhandles med gymnastikforening og Skagen Sportscenter.  

  

Mulig finansiering kan ske via overførte midler fra 2011 til 2012 på Kultur- og 

Fritidsudvalgets område. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/3079 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: KFU 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

drøfter sagen 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2 012 
Drøftet. 

Sagen genoptages på næste møde. 

Der arbejdes på en midlertidig løsning, der gør, at gymnastikforeningen kan have 

deres aktiviteter i Skagen Sportscenter fra 1. august 2012. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Jens Porsborg 
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6. Harmonisering af Musikskolens tilknyttede orkest re - 

Tordenskioldgarden 

 

Sagsfremstilling  

På møde i maj 2011, har Musikskolens bestyrelse besluttet, at forholdene for 

henholdsvis Sæbygarden, Sæby Bigband og Tordenskioldgarden harmoniseres. 

Belægget herfor er, at de tre orkestre er sammenlignelige, men at deres forhold og 

muligheder ikke er blevet reguleret efter kommunesammenlægningen. 

  

Musikskolen ønsker samtidig, i samarbejde med orkestrenes bestyrelser at 

fokusere på det musikalske indhold, samt en udvikling af orkestrene som 

undervisningstilbud og vægtige aktører i kommunens kulturliv. 

Musikskolen, Center for Kultur og Fritid og repræsentanter fra Tordenskioldgardens 

bestyrelse har de seneste måneder haft en række møder, hvor der er blevet 

arbejdet med forskellige modeller for Tordenskioldgarden. Imidlertid er det ikke 

lykkedes at finde nogen endelig løsning, blandt andet fordi garden i dens vedtægter 

refererer direkte til Kultur- og Fritidsudvalget. 

Det skal anføres, at Tordenskioldgarden er tilfreds med den nuværende ordning, og 

at en ændring i det økonomiske grundlag kan påvirke gardens aktiviteter i negativ 

retning. 

Tordenskioldgarden accepterer, at Musikskolen igangsætter en proces, hvor 

garden og Musikskolen i fællesskab kan arbejde hen mod en harmonisering i 

forhold til Sæbygarden og Sæby Bigband. Denne løsning giver behov for ændring 

af Tordenskioldgardens vedtægter, en ændring, der samtidig giver garden mulighed 

for at søge tilskud gennem Frederikshavnerordningen i lighed med de to andre 

orkestre. 

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

Fritidsudvalget drøfter igangsættelse af en udviklingsproces mod et ændret 

vedtægtsgrundlag for Tordenskioldgarden. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23. novem ber 2011  
Sagen sendes retur til Center for Kultur og Fritid og genoptages på næste møde. 

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 
Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudva lget 16. maj 2012  
Center for Kultur og Fritid har afholdt en række møder med Tordenskioldsgardens 

bestyrelse. Der foreligger nu model for etablering af ny ordning for 

Tordenskioldgarden. 

  

I modellen indgår følgende hovedpunkter: 

1. Foreningsdannelse – Tordenskioldgarden udarbejder nye selvstændige 

foreningsvedtægter og fremsender disse til godkendelse i henhold til. 

normal praksis i Folkeoplysningsudvalget 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/10508 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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2. Kommandantboligen – garden har fortsat aktivitetscenter i kommandant-

boligen. Kommandantboligen indgår fremover i kommunens 

planbooksystem, så bygningen kan anvendes af andre foreningsaktiviteter. 

Tordenskioldgarden skal ansøge om lokalefaciliteter på linje med andre 

foreninger, og har 1. Prioritet til afvikling af ugentlige foreningsaktiviteter i 

Kommandantboligen 

3. Uniformer – Tordenskjoldgardens uniformsamling overdrages til den 

nyetablerede forening, uden udgifter for garden 

4. Instrumenter - de instrumenter, der i dag forefindes i Kommandantboligen 

til undervisning og orkesteraktiviteter bliver fortsat i Kommandantboligen 

som gardens ejendom, 12 - 15 medlemmer fra Tordenskjoldsgarden lejer i 

sæson 2011/2012 instrumenter i musikskolen. 

5. Der indstilles to muligheder ved ny foreningsetablering 

a. Instrumenterne overdrages til garden – musikskolen tilstilles 50.000 

kr. til indkøb til skolens instrumentsamling 

b. Tordenskioldsgarden tilstilles 50.000 kr. til indkøb af instrumenter 

Tordenskjoldgarden anbefaler at instrumenterne overdrages til garden 

6. Det årligt afsatte beløb på 50.000 kr., som tidligere er tilstillet garden fra 

Frederikshavn Kommune, overføres til Folkeoplysningsudvalgets ramme. 

  

Center for Kultur- og Fritid har orienteret Musikskolen og sikret, at Musikskolen kan 

arbejde med begge muligheder vedrørende instrumentdelen. 

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

1. godkender modelramme, som beskrevet i sagsfremstillingen 

2. beslutter, hvilken mulighed der skal anvendes vedrørende instrumentdelen 

3. beslutter, at eventuelt indkøb af instrumenter, kr. 50.000 til 

Tordenskioldgarden/Musikskolen finansieres via Kultur- og Fritidsudvalgets 

overførte midler fra 2011 til 2012 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2 012 
1.     Godkendt 

2.     Mulighed 5A 

3.     Godkendt 

  

Ved en fejl er beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. januar 2012 

vedrørende sagen ikke en del af sagsfremstillingen. Beslutningen indsættes her: 

”Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. janu ar 2012 

1.     Udvalget har til hensigt at harmonisere forholdene for de tre orkestre. 

2.     Formanden afholder møde med Tordenskioldgarden med henblik på at få 

ændret vedtægterne. 

3.     Udvalget ønsker, at de ændrede vedtægter forlægges udvalget i april 2012. 

  

Peter Laigaard ønsker at følge indstillingen under forudsætning af, at følgende 

forhold opfyldes: 

1.     Lokaler – Tordenskioldgarden fortsætter med at have hjemsted i 
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Kommandantboligen 

2.     Uniformer – Tordenskioldgarden har ejendomsretten til uniformer 

3.     Tordenskioldgarden har ejendomsretten til egne instrumenter 

4.     Tordenskioldgarden får det bevilgede tilskud for 2012 på 50.000 kr med sig. 

  

Pia Karlsen kan ikke tilslutte sig, at der på forhånd lægges forudsætninger ind for 

hensigten om en harmonisering, men at dette sker ved en dialog mellem 

udvalgsformanden og Tordenskioldgarden. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen” 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen og Jens Porsborg 

 
Bilag  

Vedtægter + forretningsorden Tordenskioldgarden Frederikshavn (dok.nr.115461/11) 
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7. Beslutning om deltagelse - Kulturaftalen Nordjyl land 2013 - 

2016 

 

Sagsfremstilling  

Kulturaftalen Nordjylland ønsker, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til 

Frederikshavn Kommunes fortsatte deltagelse i samarbejdet omkring Kulturaftalen 

Nordjylland 2013-2016, uanset at den endelige aftale endnu ikke er indgået med 

Kulturministeriet. 

Medlemsbidraget vil fortsat udgøre 3 kr. pr. borger pr. år, hvilket i 2012 udgør 

183.474 kr. Hertil kommer et administrationsbidrag på 10.000 kr.  

  

Udgiften er optaget på Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2012 under udvalgets 

disponible midler. 

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

godkender Frederikshavn Kommunens fortsatte deltagelse i Den Regionale 

Kulturaftale 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2 012 
Godkendt 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen og Jens Porsborg 

 
Bilag  

Kulturaftale Nordjylland: Vedr. deltagelse i ny kulturaftale (dok.nr.43357/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3906 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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8. EM holdet fra 1992 - 20 års jubilæumsbesøg i Ska gen 

sommer 2012 

 

Sagsfremstilling  

Foreningen for Europamestrene 1992´s  bestyrelse, som blandt andet tegner Peter 

Schmeichel og John Faxe Jensen, søger Frederikshavn Kommune om støtte til 

afvikling af jubilæumskamp i anledning af 20 års jubilæet for Europamesterskabet. 

Den 26. juni 2012 er det 20 år siden Danmark ved finalekampen mod Tyskland, 

blev Europamester i fodbold. 

  

Jubilæumskampen vil dermed blive en gentagelse af finalen, som blev spillet i 

Göteborg, Sverige i 1992. 

  

Denne historiske kamp ønskes afviklet i Skagen søndag den 8. juli kl. 16.00 og  

arrangementet ønskes gennemført i samarbejde mellem Frederikshavn Kommune, 

Skagen IK og Skagen Stadion. 

  

Der har tidligere været afviklet arrangementer rundt i Danmark, hvor 

Europamestrene har spillet kampe mod et lokalt hold, og der har ikke været udgifter 

forbundet med det lokale hold.  

I dette arrangement indgår det tyske landshold fra jubilæumskampen 1992. 

  

Ansøger har opgivet følgende oplysninger omkring forventede udgifter og rammer 

for arrangementet: 

  

Udgifterne ved et arrangement bestående af en kamp mellem Danmark og 

Tyskland er følgende: 

  

Tyskland skal have 35.000 euro for at komme til Danmark ekskl. fly, ophold og 

fortæring. 

De stiller med et hold på 25 spillere + ledere. 

  

Det danske hold består af ca. 70 mennesker (spillere, deres koner og børn samt 

ledere) som skal have transport, ophold og middag. 

  

Rammer:  

Skagen IK stiller med stadion, frivillige, kontrollører, boldbørn, sælgere etc. 

  

Skagen Stadion Fond er meget positiv overfor dette arrangement og ønsker at 

indgå i et samarbejde omkring projektet. 

  

TV2 vil udsende kampen den 8. juli kl. 20.00 . 

  

Ud fra ovennævnte oplysninger kan opstilles følgende budget for arrangementet 

ved: 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3608 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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Frederikshavn Kommune skal lægge 35.000 euro – (266.000 kr. ved kurs 7.60) til 

betaling for det tyske hold. 

  

Frederikshavn Kommune og Skagen Stadion får som arrangør 25% af 

billetindtægter.  

  

Men denne ramme står Europamestrene for øvrige udgifter. 

  

Den maximale udgift for Frederikshavn kommune vil være 266.000 kr. Med 6.000 

tilskuere, som det vurderes som et realistisk minimums niveau, vil der være 

følgende økonomi – for kommune og Skagen Stadion: 

- 1.000 siddepladser a 150 kr. 

- 5.000 ståpladser a 100 kr. 

- 1.000 børn a 50 kr. 

Samlet – 700.000 kr. i entreindtægt. 25% heraf - 175.000 kr. - til 

Kommunen/Skagen Stadion. 

 Der vil desuden være en indtægtsdel på salg af drikkevarer mv. for Stadion. 

Center for Kultur og Fritid foreslår, at billetindtægten deles 50/50 mellem 

Frederikshavn Kommune og Skagen Stadion. 

Ved 6.000 tilskuere vil nettoudgiften for Frederikshavn Kommune være i alt 

178.500 kr. 

Der vil blive VIP arrangement, PR og presse som arrangørerne står for, hvis 

projektet kommer i stand. 

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

drøfter sagen. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2 012 
Udvalget ønsker at give et sponsorat på 45.000 kr. til arrangementet. 

Administrationen bemyndiges til at indgå aftale om sponsoratet, herunder vilkårene 

herfor. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen og Jens Porsborg 
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9. Projekt Aktivitetscenter Bannerslund 

 

Sagsfremstilling  

I foråret 2011 i forbindelse med udfasning af en større del af de banearealer i 

kommunen, der ikke længere har primær anvendelse til idrætsformål, blev nedsat 

en arbejdsgruppe med henblik på at udvikle samarbejdet omkring anlæggene i 

Strandby / Ellingområdet. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 8. juni 2011 at igangsætte 

projekt Aktivitetscenter Bannerslund. 

  

Den 12. april 2012 blev der afholdt statusmøde med deltagelse af inviterede 

politikere og arbejdsgruppen vedrørende udviklingsprojektet ”Aktivitetscenter 

Bannerslund”. 

  

Arbejdsgruppen forelagde på mødet status på projektudviklingen, som blev 

igangsat i sommeren 2011. 

  

Arbejdsgruppen foreslår følgende overordnede faseopdeling: 

  

Fase 1 

 a: Etablering af tilbygning til eksisterende hal. Tilbygningen er i to plan, og skal 

rumme depot til fodboldafdelingen i nederste plan. På øverste plan etableres 

fleksibelt møderum og terrasse med udsigt til boldbaner.  

  

b: Reetablering af banearealer i samarbejde med Park & Vej. 

  

c: Anlæggelse af kunststofbane gennem egenfinansiering. 

  

Fase 1 forventes afsluttet primo 2013, til start af fodboldsæson, forår 2013 

  

Fase 2 

a: Yderligere udbygning af Bannerslund området med lokale, foreningsmæssige 

aktiviteter samt indtænkning af øvrig, kommunal bygningsmasse i området (skole, 

SFO, børnehave).  

  

b: Tilbygning med udvidede køkkenfaciliteter samt bygning af træningshal. 

  

Ejerforhold  

Arbejdsgruppen foreslår, at Bannerslund overgår til selvejende institution, således 

at Aktivitetscenter Bannerslund selv kan igangsætte de fremadrettede aktiviteter, 

inklusive byggeri og bemanding.  

  

Økonomi  

Center for Kultur og fritid har i samarbejde med Økonomicenteret analyseret den 

samlede ramme af tilskud, der i dag tilgår begge centre. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/438 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jeam 

 Besl. komp: KFU 
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Der er ligeledes udarbejdet skitse for den samlede kommunale støtte, som vil tilgå 

centeret efter overgang til selveje. 

  

Det forudsættes, som ved igangsættelse af udviklingsprojektet, at den driftsstøtte, 

der fremadrettet skal tilstilles centeret, kan indeholdes i den støtteramme, der i dag 

samlet går til aktiviteterne på anlæggene i Bannerslund og Skeltvedvej. 

  

Oversigt vedlægges som bilag. Det skal bemærkes, at rammen for lokalefordeling 

forventeligt belastes med 634.254 kr. 

  

Efter forelæggelse for Kultur- og Fritidsudvalget, skal der i dialog med 

arbejdsgruppen udarbejdes en konkret plan for overgang fra kommunal institution 

til selvejende institution, med konkret afklaring af de nødvendige økonomiske 

juridiske procedurer. 

  

Ligeledes skal anlægget ved Skeltvedvej udfases og overgå til Ejendomscenteret i 

henhold til gældende regelsæt. 

  

Endelig tids- og handleplan samt konkret økonomisk og juridisk beskrivelse af 

projektet forelægges på efterfølgende møde i Kultur- og Fritidsudvalget. Der skal 

desuden laves en samlet vurdering af rammen for hele Aktivitetscenter 

Bannerslund. 

   

Der er fra Folkeoplysningsudvalgets anlægsmidler afsat 100.000 kr. til ekstern 

bistand til udviklingsprojektet. 

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

godkender, at der udarbejdes konkret plan for etableringen af Aktivitetscenter 

Bannerslund som selvejende institution. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2 012 
Godkendt. 

Ole Rørbæk Jensen tager forbehold for at se den juridiske og økonmiske model. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen og Jens Porsborg 

 
Bilag  

Budgetoversigt 2012 Banneslundhallen (dok.nr.38656/12) 

Oversigt beregningseksempel Aktivitetscenter Bannerslund (dok.nr.44093/12) 
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10. Forprojekt til eventuel ansøgning DGI Landsstæv ne 2017 

 

Sagsfremstilling  

Omkring nytårsskiftet 2011/2012 besluttede Frederikshavn og Hjørring Kommune, 

at man med hjælpefinansiering fra LAG ønskede udarbejdet et forprojekt til 

ansøgning til DGI om værtskabet for DGI’s Landsstævne 2017. 

  

Forprojekt, som belyser potentialer og udfordringer ved at afholde DGI 

Landsstævne 2017 i Frederikshavn og Hjørring Kommune, er nu udarbejdet. 

  

Forprojektet fremhæver det samarbejde, der allerede eksisterer mellem 

kommunerne, blandt andet større sportsevents og i forhold til kulturområdet. 

Ud over erfaringen med afholdelse af større arrangementer, bliver også geografien, 

landskabet og de mere utraditionelle idrætsgrene i Nordjylland fremhævet som 

elementer, der kan bidrage til at give landsstævnet en ny dimension og vise, hvilke 

muligheder der er i Nordjylland. 

  

Forprojektet beskriver også de økonomiske sider af at afholde DGI Landsstævne. 

Tallene er baseret på erfaringerne fra de tidligere landsstævner, og det vurderes, at 

udgifterne vil beløbe sig til omkring 25 mio. kr. til deling mellem de to kommuner. 

Udgifterne indeholder blandt andet, oprettelse af sekretariat, etablering af to 

stævnecentre, overnatningspladser og transport mellem de to kommuner.  

Der forventes en indtægt (Esbjerg Kommune har i forbindelse med landsstævnet i 

2013, budgetteret med 17,5 mio. kr. i indtægt fra blandt andet sponsorer, 

entréindtægter, salg af mad og drikke og et bidrag fra DGI). 

  

Herudover må der forventes en øget turismeøkonomisk effekt. 

  

I forbindelse med afholdelse af DGI Landsstævne i Haderslev 2006 og Holbæk 

2009, er der fra begge kommuner lavet en evaluering af, hvilken betydning 

landsstævnet har haft for kommunerne set ud fra et turisme -, kulturelt - og 

erhvervsfagligt perspektiv. 

  

Det er en klar fællesnævner, at de to kommuner har oplevet en stigende interesse 

for kommunerne som turistmål, og gennem etablering og optimering af 

idrætsanlæg, har skabt grobund for en forsat udvikling af idrætslivet. 

  

Holbæk Kommune gennemførte i forbindelse med afholdelsen af Landsstævnet i 

2009 en undersøgelse, hvor det fremgik, at 65 % af deltagerne ville anbefale 

Holbæk som turistby. Den store mediedækning har også været med til at 

synliggøre kommunen, og de håber at den store eksponering kan få en positiv 

indflydelse på udviklingen af kommunerne rent befolknings- og erhvervsmæssigt. 

  

Herudover peger begge kommuner på, at arbejdet med landsstævnet har vist, at 

der mellem de kommunale enheder har været en stor opbakning og vilje til at skabe 

et godt stævne, og at denne erfaring kan bruges i forhold til gennemførelsen af 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/8500 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU/ØU 
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andre store og komplekse opgaver. 

   

Ansøgningsfristen for at søge om at blive værtsby i 2017 er den 31. juli 2012.  

Såfremt en konkret ansøgning skal sendes til DGI vil paraplyorganisationerne 

indenfor området blive inddraget. 

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

1. drøfter sagen ud fra en kulturpolitisk synsvinkel 

2. sender sagen videre til Økonomiudvalget, med bemærkninger 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2 012 
1.     Drøftet. 

Anbefaler ud fra en kulturpolitisk synsvinkel, at der udarbejdes ansøgning. 

2.     Videresendes til Økonomiudvalget 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen og Jens Porsborg 

 
Bilag  

Statusorientering vedrørende DGI Landsstævne 2017 - beslutning om igangsætning af foranslyse for 

ansøgning (dok.nr.127576/11) 

DGI-forprojekt - for DGI Landsstævne 2017 (dok.nr.37602/12) 

Supplerende materiale DGI-forprojekt - indtægter (dok.nr.45999/12) 
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11. Orientering fra Center for kultur- og fritid  

 

Sagsfremstilling  

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

• Studietur Kultur- og Fritidsudvalget 2012  

• Det Musiske Hus – Godkendt som regionalt spillested  

• Planlagt bygningsvedligehold 2012 for bygninger i Kultur- og 

Fritidsudvalgets regi 

• E-bøger bibliotek 

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

Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning  

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2 012 
Taget til efterretning 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen og Jens Porsborg 

 
Bilag  

Studietur kultur- og Fritidsudvalget  (dok.nr.37371/12) 

Svar på ansøgning om at være regionalt spillested 2013-2016 - Det Musiske Hus.pdf (dok.nr.40165/12) 

Årsrapport 2012 - øvrige ejendomme (dok.nr.37122/12) 

e-bøger biblioteket - ereolen-kulturudvalget-17042012.docx (dok.nr.38820/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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12. Orientering om status vedrørende Skagen Kultur-  og 

Fritidscenter (SKFC) 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 12/2380 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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13. Driftsstøttegrundlag haller og oplevelsescenter  - ny model 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 11/149 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jada 

 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 

   
 

 
 


