
 

 

 

Referat Kultur

Ekstraordinært møde

Dato  6. juli 2012

Tid  11:00

Sted  ML-FRE

NB.  

Fraværende  Ingen 

Stedfortræder   

Medlemmer  Mogens Brag (V) 

Jens Porsborg (C) 

Frode Thule Jensen (V) 

Hanne Bøgsted (O) 

Ole Rørbæk Jensen (A) 

Peter Laigaard (LA) 

Pia Karlsen (V) 
  

 
 

    

Kultur- og Fritidsudvalget 

Ekstraordinært møde 

6. juli 2012 

11:00 

FRE-Rådhus 0.27 Partirum/Mødelokale 

Ingen  

Mogens Brag (V) - Formand 

Jens Porsborg (C)  

Frode Thule Jensen (V)  

Hanne Bøgsted (O)  

Ole Rørbæk Jensen (A)  

Peter Laigaard (LA)  

Pia Karlsen (V)  
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Bilagsfortegnelse 
 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  
1 70725/12 Åben Brev fra Skagen Sportscenter vedr. Gymnastikforeningens 

ønske om anvendelse Sportscenterets faciliteter 

1 70717/12 Åben Notat vedr. anmodning om øget driftsstøtte til Skagen 

Sportscenter vedr. flytning af GF76 fra Hedeboskolen 

1 70732/12 Åben Bilag til brev fra Skagen Sportscenter vedr. 

Gymnastikforeningens ønske om anvendelse centerets 

faciliteter 
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1. Skagen Sportscenter 

 

Sagsfremstilling  

Igennem en længere periode har der været arbejdet med at finde placering til 

foreningerne i Skagen på de forskellige anlæg der er til rådighed. 

  

Der er fundet nogle løsninger, der blandt andet indbefatter, at Gymnastikforeningen 

GF76 skal have hovedparten af sine aktiviteter i Skagen Sportscenter. Det drejer 

sig om alle de aktiviteter, der tidligere har været på Hedeboskolen.  

  

Skagen Sportscenter har imidlertid meldt tilbage, at de ikke kan tage 

Gymnastikforeningens aktiviteter ind i centret, hvis ikke de får en forhøjelse af 

driftstilskuddet. Skagen Sportscenter skal modtage ca. 300 nye brugere, hvilket er 

en fordobling af antallet af brugere i hallerne.  

  

Sportscenteret har udarbejdet et anslået budget med indtægter og udgifter i 

forbindelse med genhusning af GF76’s aktiviteter i hallen. Bilag vedlagt. 

  

Fra lokalepuljen har de opgjort at de kun vil få 55.000 kr. årligt, men at dette beløb 

ikke står mål med den øgede aktivitet, herunder det forbrug, slitage og rengøring 

dette vil medfører.  

  

Skagen Sportscenter er meget interesseret i at få flere aktiviteter ind i hallerne, og 

vil derfor også godt selv investere i en løsning. Udgangspunktet er at det vil koste 

300-350.000 kr. årligt at tage aktiviteterne ind, men man vil godt være indstillet på 

at se tiden an og accepterer en garanti på 200.000 kr. som en midlertidig løsning i 

perioden 1. august 2012 - 31. juli 2013.  

  

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

beslutter, at 

  

• gymnastikforeningens aktiviteter midlertidigt placeres i Skagen 

Sportscenter i perioden 1. august 2012 - 31. juli 2013 

• der gives en garanti til Skagen Sportscenter om tilskud på 200.000 kr. for 

perioden 1. august 2012 - 31.juli 2013 

• beløbet finansieres af overførte midler fra 2011 

• ansøgning fra Skagen Sportscenter om forhøjelse af tilskud som 

konsekvens af forøgede aktiviteter i hallen sættes på dagsordnen i KFU i 

august 2012 

  

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juli 2 012 

• Godkendt 
  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5280 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: KFU 
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• Godkendt, dog således at der gives en underskudsgaranti på netto kr. 
200.000, i forhold til øgede indtægter og udgifter i forbindelse med nye 
aktiviteter vedrørende GF76 i perioden 1. august 2012 til 31. juli 2012. 
Underskudsgarantien udbetales efter godkendt opgørelse fra Skagen 
Sportscenter 
  

• Godkendt 
  

• Godkendt 
  

 
Bilag  

Brev fra Skagen Sportscenter vedr. Gymnastikforeningens ønske om anvendelse Sportscenterets 

faciliteter (dok.nr.70725/12) 

Notat vedr. anmodning om øget driftsstøtte til Skagen Sportscenter vedr. flytning af GF76 fra 

Hedeboskolen (dok.nr.70717/12) 

Bilag til brev fra Skagen Sportscenter vedr. Gymnastikforeningens ønske om anvendelse centerets 

faciliteter (dok.nr.70732/12) 
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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 

   
 

 
 


