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1. Ansøgning om lån og kommunegaranti til lån - Ska gen 

Kultur og Fritidscenter 

 

Sagsfremstilling  

Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC) har gennem 2010 og 2011 opbygget stadigt 

voksende økonomiske problemer, herunder et manglende overblik over SKFC’s 

økonomiske situation. På den baggrund godkendte byrådet i Frederikshavn 

Kommune den 27. juni 2012 en økonomisk genopretningsplan for SKFC. 

Genopretningsplanen indeholder 13 punkter, som hver især skal være opfyldt før 

SKFC kan betragtes at være på økonomisk på ret kurs. 

  

De 13 handlingspunkter indeholder blandt andet krav om en ny driftsoverenskomst 

med Frederikshavn Kommune, nye vedtægter for SKFC og et regnskab for det 

igangsatte energioptimerende anlægsprojekt på SKFC. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 24. oktober 2012 vedtægter for SKFC. 

Den nye driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune blev godkendt af 

udvalget den 10. september 2012. 

  

SKFC fremsendte den 30. oktober 2012 ansøgning om at få kommunegaranti for 

lån til den resterende del af energirenoveringsprojektet. Ansøgningen samt tidligere 

fremsendt anlægsregnskab opgør de samlede udgifter i anlægsprojektet. SKFC 

søger om lån og kommunegaranti, jf. genopretningsplanen af 27. juni 2012. 

Låneansøgningen er kulminationen på den økonomiske genopretning af SKFC, 

hvor de 13 handlingspunkter nu er gennemført. Låneansøgningen fra SKFC er to 

delt: 

  

1. Først ansøges om en kommunegaranteret låneoptagelse på 389.175 kr. til 

gennemførte energioptimeringer i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Den 

kommunale garanti skal anvendes til at optage lån i Kommunekredit. 

Garanti for lånet belaster ikke den kommunale økonomi ud over selve 

garantistillelsen. Låneoptagelsen skal dække følgende udgifter: 

  

Merudgifter til energirenoveringsprojekt i forhold til 

tidligere kommunal garanti 

 

233.000 kr. 

Pladevarmeveksler 33.475 kr. 

Installation af pladevarmeveksler 16.400 kr. 

Nødvendige reparationer i teknikrum 18.000 kr. 

Etablering af fiberforbindelse til styring af varmeforbrug 88.300 kr. 

I alt  389.175 kr.  

  

2. Herudover ansøger SKFC om et kommunalt lån på 1.717.000 kr. jf. 

genopretningsplanen af 27. juni 2012. Lånet bevilges som et rentefrit lån, 

som afdrages over 7 år i perioden 2014 – 2020 med lige store årlige afdrag 

på 245.286 kr. årligt.  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/9959 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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Ved genopretningsplanens vedtagelse den 27. juni 2012 blev det besluttet at sætte 

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 30. oktober 2012 indsendt den første økonomiske status. 

Hovedkonklusionen er, at SKFC følger budgettet i den fremlagte 

genopretningsplan. I opfølgningen for de første 9 måneder forventer SKFC et 

underskud for hele 2012 på 535.211 kr., hvilket er en forbedring i forhold til det 

budgetterede underskud i genopretningsplanen, som er på 727.000 kr. 

  

I forhold til likviditeten forventer SKFC at have en positiv saldo på 41.536 kr. ved 

udgangen af 2012. Det skal ses i forhold til, at der var en negativ saldo på 283.000 

kr. ved årets begyndelse. 

  

Der henvises til bilag fra SKFC, herunder resultatopgørelse pr. 30. september 

2012, et likviditetsbudget for årets sidste 3 måneder samt kommentarer til status i 

SKFC. 

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

1. tager den økonomiske opfølgning fra Skagen Kultur- og Fritidscenter til 

efterretning 

2. anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at godkende ansøgning fra Skagen 

Kultur- og Fritidscenter om et kommunalt lån på 1.717.000 kr. Lånet er 

rentefrit og skal afdrages med lige store afdrag i perioden 2014 - 2020 

3. anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at godkende en kommunal garanti 

til låneoptagelse på 389.175 kr. til SKFC 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. novem ber 2012  
1.     Taget til efterretning 

2.     Anbefales af udvalget 

3.     Anbefales af udvalget 

  

4.     Fraværende: Jens Porsborg 

 
Bilag  

SKFC - Ansøgning om kommunegaranteret låneoptagelse (dok.nr.132204/12) 

SKFC - Budgetopfølgning pr 30 september 2012 (dok.nr.132215/12) 

SKFC - Likviditetsbudget okt-dec 2012 (dok.nr.132217/12) 

SKFC Månedsrapport pr 30 09 2012 (dok.nr.132223/12) 

SKFC Vedligeholdelsesbudget 2012 pr 30 09 2012 (dok.nr.132226/12) 

SKFC Timefordeling-hallerne 2012-2013 (dok.nr.132230/12) 
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2. Månedlig økonomisk status pr. 31. oktober 2012 K ultur- og 

Fritidsudvalgets ressort 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicenteret fremlægger på mødet den månedlige økonomiske status pr. 31. 

oktober 2012 for Kultur- og Fritidsudvalget til orientering. 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. novem ber 2012  
Til efterretning 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 
Bilag  

Økonomiopfølgning pr. 31.10.2012 - KFU (dok.nr.108182/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11320 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU 
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3. Godkendelse af revideret FrederikshavnerOrdning 

 

Sagsfremstilling  

Folkeoplysningsudvalget nedsatte pr. 28. oktober 2010 arbejdsgruppe i udvalget til 

at igangsætte analyse og udvikling af udvalgets støtteområde. I dette arbejde 

indgik ønske fra udvalget om en gennemgang af FrederikshavnerOrdningen med 

henblik på en vurdering af ordningens grundstruktur, og fremlæggelse af tiltag til 

modernisering af ordningens enkelte støtteelementer. 

  

Det har været afgørende for arbejdsudvalget, at der udvikledes incitamenter, der 

løbende kan effektivisere ordningen, så den direkte støtte til foreningens aktiviteter 

søges fastholdt. 

   

Arbejdsgruppen fremsendte på baggrund af møde den 5. januar 2012 forslag til 

justeringer i FrederikshavnerOrdningen: 

  

• Energiudgifter ændres fra 75 % til 60 % 

• Lønudgifter ændres fra 40 % til 30 % 

• Gaver/gavekort/mundering ændres fra maks udgiftsloft på 1.500 kr. til 

3.000 kr. 

• Etablering af pulje til sammenflytning af foreningsaktiviteter, hvor der ydes 

støtte til eksempelvis nedrivning og reetablering. Ordningen indskrives i 

regelsættet for anlægspuljen 

• Administrationstilskud på 2.000 kr. afskaffes 

• Der indføres en 25 års regel vedrørende de supplerende tilskud, herunder 

træner- og instruktørtilskud og transporttilskud, ud fra foreningens 

alderssammensætning som helhed 

• Der indføres krav om grundkontingent på minimum 200 kr. halvårligt pr. 

medlem. 

  

Procesbeskrivelse: 

  

• Arbejdsgruppens anbefalinger forelægges Folkeoplysningsudvalget 

• Den reviderede FrederikshavnerOrdning forelægges på næstkommende 

møde i Folkeoplysningsudvalget 

• Folkeoplysningsudvalget udsender forslaget til høring i foreningslivet 

• Folkeoplysningsudvalget fremsender endeligt forslag til behandling i Kultur- 

og Fritidsudvalget 

• Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler forslag til ny FrederikshavnerOrdning 

og fremsender det til godkendelse i byrådet med henblik på ikrafttrædelse 

pr. 1. januar 2013. 

  

Der er i alt indkommet 18 høringssvar. Oversigt er vedlagt til drøftelse. 

  

Center for Kultur og Fritid gør udvalget opmærksom på, at der i ordningen tilføjes et 

afsnit vedrørende børneattester. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2423 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU/KFU/BR 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter sagen. 

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2012  
Sagen overdrages til den nedsatte arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget, 

med henblik på at gennemgå og bearbejde de indkomne høringssvar. 

  

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Steen Klarup og Jørgen Tousgaard. 

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Arbejdsgruppen under Folkeoplysningsudvalget har på møde den 18. juni 2012 

gennemgået og bearbejdet de indkomne høringssvar. Arbejdsgruppen fastholder 

forslag til ændringer, dog med følgende bemærkninger: 

  

Aktivitetstilskud: 

• Beløb nedsættes fra 200 kr. halvårligt til 100 kr. halvårligt 

o Centret undersøger de juridiske forhold i forhold til krav til 

minimumsbeløb 

o Behov for formulering af, hvad der forstås ved et aktivt medlem 

• Henrik Carlsen er principielt ikke enig i fastholdelsen af et minimumsbeløb 

  

Lokaletilskud: 

• Udgår: Såfremt timetallet er identisk med åbningstidens varighed, 

reduceres timetallet med 40 %, med mindre det kan dokumenteres, at der 

er aktivitet i hele åbningstidens varighed 

  

Gebyrbetaling: 

• Tilføjes: Prisen følger den årlige regulering udmeldt af KL. Prisreguleringen 

foretages administrativt hvert fjerde år ved starten af hver byrådsperiode. 

  

Administration: 

• Center for Kultur og Fritid foreslår sætning ændret til følgende: Ansøgning 

udarbejdes på baggrund af foreningens regnskab for foregående 

regnskabsår. Efterfølgende slettes 

  

Der ligger derfor, på baggrund af arbejdsgruppens møde, forslag til revideret 

Frederikshavner Ordning. 

  

Punktet vedrørende krav om grundkontingent er ikke færdigbehandlet. Det 

anbefales, at sagen genoptages i arbejdsgruppen for en ny formulering. 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter sagen. 

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. august 2 012 

• Sagen genoptages efter den nedsatte arbejdsgruppes behandling af punkt 
vedrørende minimumsbeløb 

• Begrebet ”deltager” ændres til ”medlemmer” 
• Bemærkning vedrørende ordningens virkning på støtten for over og under 

25 årige drøftes i arbejdsgruppen 
• Layout ønskes bredere vedrørende billedsiden 

  

Fraværende: Pia Karlsen og Irene Hjortshøj 

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets beslutning den 30. august 2012, har 

arbejdsgruppen afholdt møde den 17. september 2012.  

  

Arbejdsgruppen besluttede følgende: 

• Punkt vedrørende minimumsbeløb slettes og erstattes med følgende 

beskrivelse: 

1. Der ydes kun tilskud til aktiviteter omfattet af foreningens primære 

formål 

2. Et medlem defineres som: ”Et personligt medlemskab, hvor der 

betales et fast kontingentbeløb” 

3. Alene deltagelse i enkeltstående arrangementer som kollektive 

medlemskaber er ikke omfattet af medlemsbegrebet 

• Arbejdsgruppen fastholder 25 års regel vedrørende de supplerende tilskud, 

herunder træner- og instruktørtilskud og transporttilskud, ud fra foreningens 

alderssammensætning som helhed 

  

Der ligger derfor på baggrund af arbejdsgruppens møde, endeligt forslag til 

revideret FrederikshavnerOrdning. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

godkender revideret FrederikshavnerOrdning og videresender til Kultur- og 

Fritidsudvalget med henblik på anbefaling og godkendelse i byrådet. 

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. septembe r 2012 
Anbefales. 

  

Frode Thule Jensen tager forbehold. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Irene Hjorts og Steen Klarup. 
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Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 24. oktob er 2012 
Sagen genoptages på næste møde. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 
Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudva lget 21. november 2012  
Kultur- og Fritidsmedarbejder Tanja Svendsen deltager i mødet kl. 16.:30 med 

henblik på at skabe klarhed over indhold og konsekvenser i den nye 

tilskudsordning. 

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

Fritidsudvalget anbefaler FrederikshavnerOrdningen overfor byrådet. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. novem ber 2012  
Udvalget anbefaler Frederikshavner Ordningen overfor byrådet, således at 

ordningen får virkning fra 1. januar 2014. 

Udvalget ønsker indføjet i ordningen, at energitilskuddet med virkning fra 1. januar 

2015 reduceres med 2% om året frem til 2019, således at energitilskuddet 

maximalt udgør 50% i 2019. 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 
Bilag  

Endelig revideret Frederikshavner Ordning (dok.nr.111915/12) 
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4. Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningspolitik 20 12 - 

2016 

 

Sagsfremstilling  

I januar 2012 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget procesplan for udarbejdelse af 

Folkeoplysningspolitik for Frederikshavn Kommune, og efterfølgende blev der i 

marts drøftet overordnet vision, ambitioner, temaer samt involvering af 

interessenter. 

  

Det har således været en grundlæggende præmis i udarbejdelse af 

Folkeoplysningspolitikken, at idé- og skriveproces er åben og inkluderende i forhold 

til foreningsliv, borgere, organisationer og udvalg. Det nuværende 

folkeoplysningsudvalg deltager samtidig som repræsentant for det samlede 

foreningsområde aktivt i de forskellige processer. 

  

Borgere og foreninger har deltaget med ideer og forslag - den del er afsluttet pr. 15. 

juli 2012 med aflevering af forslag fra 6 borgergrupper. Disse forslag er tænkt 

samlet i et separat katalog som tillæg til 1. udkast til folkeoplysningspolitikken. 

  

Frederikshavn Byråd har i forbindelse med afholdte strategiseminarer med 

baggrund i kommunens demografiske udvikling (juni 2011 og opfølgning i april 

2012) tilkendegivet, at byrådet ser et behov for sammenhæng mellem de mange 

kommunale opgaver og de mange frivillige aktører, som findes i Frederikshavn 

Kommune. 

  

På visionsmødet mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget 

vedrørende folkeoplysningspolitikken, tilkendegav udvalgene, at der kan være en 

konkret mulighed for at følge op på byrådets tilkendegivelse samt et stort potentiale 

ved at de stående udvalg arbejder tværfagligt og lader sig inspirere af hinandens 

idéer og udfordringer, blandt andet ved at involvere også de stående udvalg i 

processen for udvikling af ny Folkeoplysningspolitik for Frederikshavn Kommune. 

  

Center for Kultur og Fritid har på baggrund af visionsmøde mv. udarbejdet 1. skitse 

til ny folkeoplysningspolitik. Skitsen er vedlagt som bilag. 

  

De væsentligste pointer fra folkeoplysningspolitikken er følgende: 

  

Tilgængelig : Frederikshavn Kommune ønsker at gøre det endnu nemmere at drive 

folkeoplysende foreningsarbejde. Det kan ske gennem at smidiggøre regler, 

udvikle nye organiseringsformer og anvende ny teknologi. 

  

Inkluderende : Der skal arbejdes for en større bevidsthed hos borgerne om, at det 

folkeoplysende er en del af den demokratiske dannelse – det at være 

samfundsborger i Danmark, det at deltage og føle sig inkluderet. 

  

Udviklende : Vi vil skabe bevægelse i det folkeoplysende mod endnu større grad af 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/7861 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jeam 

 Besl. 

komp: KFU/SUU/BUU/SOU/FOU 
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egetansvar for udvikling af området, for organisatorisk fleksibilitet og mere 

selvledelse. 

  

Synlig : Kommunen vil understøtte læringsmiljøer i det folkeoplysende, der sikrer 

videndeling blandt foreninger og organisationer – og skaber synlighed i 

lokalområdet om de folkeoplysende aktiviteter. 

  

Samarbejdende : Sikre sammenhæng til andre politikområder for at sikre 

medejerskab hos flere, tilbyde samarbejde og udviklingsfællesskaber med 

relevante partnere. 

  

Center for Kultur og Fritid anbefaler med baggrund i byrådets og Kultur- og 

Fritidsudvalget tidligere tilkendegivelser, at 1. skitse til ny Folkeoplysningspolitik for 

Frederikshavn Kommune oversendes til Børne- og Ungdomsudvalget, 

Socialudvalget og Sundhedsudvalget med henblik på udvalgenes tilkendegivelse 

af, 

•        hvorledes udvalgets ressort ses at kunne indgå i samarbejder på det 

folkeoplysende og frivillige område 

•        input til den foreliggende 1. skitse til ny folkeoplysningspolitik 

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

Fritidsudvalget  

1.     anbefaler 1. skitse til ny Folkeoplysningspolitik for Frederikshavn Kommune 

2.     tiltræder, at skitsen oversendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget 

og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalgene drøfter, 

2.1. hvorledes udvalgets ressort ses at kunne indgå i samarbejder på det 

folkeoplysende og frivillige område 

2.2. input til den foreliggende 1. skitse til ny folkeoplysningspolitik 

3.     genoptager sagen efter behandling i udvalg, jf. pkt. 2. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27. augus t 2012 
1.     Anbefales 

2.     Tiltrædes 

3.     Sagen genoptages 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 9. oktober 2012  
Sundhedsudvalget finder, at Folkeoplysningspolitikken bør koordineres med 

Sundhedspolitikken, så den afspejler de anbefalinger, der ligger i udkast hertil. 

�  Sundhedspolitikken skal: 

�  Have fokus på konsekvenserne af den sociale ulighed i sundhed 

�  Understøtte borgerens kompetencer til at være styrende i eget liv 

(understøtte eget valg – sunde valg) 

�  Understøtte sundhedsfremme 

�  Understøtte forebyggelse, herunder sygdomsspecifikke indsatser 
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�  Ind tænke den tværgående indsats – fra vugge til grav 

Det skal desuden sammen tænkes at Sundhedsudvalget har indstiftet 2 priser, 

”Frivilligprisen” og ”Sundhedsprisen” som uddeles en gang årligt, netop som 

anerkendelse af de frivillige indsatser i kommunen 

Sundhedsudvalget gør samtidig opmærksom på i forbindelse med den foreslåede 

Udviklingspulje, skal der være klare retningslinier i forhold til de puljer der allerede  

er, nemlig § 18 til frivilligt social arbejde, og § 79 tilskud til generelle tilbud med 

aktiverende og forebyggende sigte. 

  

Mogens Brag fraværende. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
Drøftet 

  

Børne- og Ungdomsudvalget forpligter sig til at have fokus på 

• frivillighed 

• afbureaukratisering 

• inddragelse i planlægning af nybyggeri samt renovering af bygninger 

• ”Rudersdal-modellen” 

  

Fraværende: ingen 

 
Beslutning Socialudvalget den 24. oktober 2012  
Skitsen anbefales idet det bør sikres, at Ældreråd og Handicapråd er hørt. 

  

Fraværende: Helle Madsen, Birgit S. Hansen. 

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudva lget 21. november 2012  
1. skitse til ny Folkeoplysningspolitik for Frederikshavn Kommune har været 

oversendt til Børne- og Ungdomsudvalget, Sundhedsudvalget og Socialudvalget 

med henblik på udvalgenes drøftelse af, hvorledes udvalgets ressort ses at kunne 

indgå i samarbejder på det folkeoplysende og frivillige område, samt med henblik 

på at komme med input til den foreliggende 1. skitse til ny politik 

  

Efter inspirationsrunden i de tre fagudvalg er der jf. referater fra møderne 

indkommet perspektiver på hvordan politikområder kan have en afsmittende effekt 

på hinanden. 

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

1. drøfter udvalgenes input til 1. skitse til ny Folkeoplysningspolitik for 

Frederikshavn Kommune 

2. drøfter forslag til Folkeoplysningspolitik og handlingskatalog  

3. sender udkast til ny Folkeoplysningspolitik i høring i Ældrerådet, 

Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget  
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4. genoptager sagen efter høring, jf. pkt. 3. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. novem ber 2012  
1.     Drøftet 

2.     Drøftet 

3.     Sendes i høring 

4.     Sagen genoptages 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 
Bilag  

Folkeoplysningspolitik UDKAST ver.0 (dok.nr.89138/12) 
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5. Brøndums legat 2. 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 anden uddeling i 2012 - 3.700 kr.  

  

Til anden uddeling 2012 er følgende ansøgninger indkommet: 

  

1. Skagen Egnsspilgruppe, opførelse af jubilæumsspil i Byfogedskoven i 

august 2013 i forbindelse med Skagens bys 600-års købstadsjubilæum 

2.     Dagplejens Forældreråd i Skagen, til samarbejde med Musikskolen 

Frederikshavn Kommune om musik i legestuegrupper 
3.      Skagen Brandmandsforening, til nye gryder og ekspertise i sund mad og 

ernæring – 2013 
 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

træffer beslutning om fordeling af de afsatte 3.700 kr. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. novem ber 2012  
Udvalget har besluttet følgende fordeling: 

1. kr. 1.850 

2. kr. 1.850 

3. kr. 0 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 
Bilag  

Dagsplejens forældreråd, Skagen (dok.nr.119563/12) 

Ansøgning fra Skagen Egnsspil til Brøndums Legat (dok.nr.119561/12) 

Ansøgning - Brandmandsforening i Skagen  (dok.nr.124694/12) 

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2470 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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6. Modtagne årsregnskaber 2. halvår 2012 til efterr etning 

 

Sagsfremstilling  

Hermed fremsendes årsregnskaber på Kultur- og Fritidsudvalgets område til 

behandling.  

  

Der fremlægges i alt fire årsregnskaber, som vedrører: 

1. Vendsyssel Teater årsregnskab 2011/12  

2. Frederikshavn Teaterforening 2011/12 

3. Skagen Stadion årsregnskab 2011  

4. Nordjyllands Hallen årsrapport 2011 

  

Økonomicentret har gennemlæst de indsendte årsregnskaber. Der er ikke 

gennemført en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af 

bilag og konti.  

  

Økonomicentret udtrykker derfor ikke en konklusion om forhold til regnskabernes 

tekniske indhold. En sådan konklusion kan ses i hvert af regnskabernes indledende 

bemærkninger, der er udarbejdet af den eksterne revision. 

   

1. Vendsyssel Teater årsregnskab 2011/12  

Vendsyssel Teater har i regnskabsåret 2011/12 et overskud på 364.745 kr. Teatret 

har en egenkapital på 556.708 kr. 

Frederikshavn Kommunes tilskud i 2011 udgjorde i alt 1.082.886 

  

2. Frederikshavn Teaterforening  

Frederikshavn Teaterforening har for regnskabsåret 2011/12 overskud på 56.768 

kr. Teatret har en egenkapital på 137.459 kr.    

Frederikshavn Kommunes tilskud i 2011 udgjorde i alt 130.000 kr. 

  

3. Skagen Stadion årsregnskab 2011  

Skagen Stadion har i årsregnskabet for 2011 et overskud på 50.479 kr. Skagen 

Stadion har en egenkapital på 2.712.859 kr.  

Frederikshavn Kommunes tilskud i 2011 udgjorde i alt 2.018.127 kr. 

  

4. Nordjyllands Hallen årsrapport 2011  

Nordjyllands Hallen har i årsrapporten for 2011 et overskud på 197.740 kr. 

Nordjyllands Hallen har en egenkapital på 2.717.861 kr.  

Nordjyllands Hallen modtager ikke driftstilskud fra Frederikshavn Kommune, men 

ifølge vedtægter for Nordjyllands Hallens Fond skal regnskabet hvert år sendes til 

Frederikshavn Kommune til godkendelse. 

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

1. tager regnskab 2011/12 for  Vendsyssel Teater og Frederikshavn 

Teaterforening samt regnskab 2011 for Skagen Stadion til efterretning 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3939 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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2. godkender regnskab 2011 for Nordjyllands Hallen 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. novem ber 2012  
1.     Til efterretning 

2.     Godkendt 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 
Bilag  

Vendsyssel Teater årsregnskab 2011/12 (dok.nr.119555/12) 

Regnskab 2011 - Frederikshavn Teaterforening  (dok.nr.61570/12) 

Skagen Stadion - regnskab 2012 (dok.nr.76534/12) 

Nordjyllandshallen (dok.nr.67520/12) 
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7. Eventuel videreførelse af stafetten "Kulturbolde n" 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med budgetbesparelsen 2010 blev Kulturelt Samråds budgetramme 

beskåret med 100 % og Kulturelt Samråd blev efterfølgende opløst. 

Der var samtidig ingen interesse fra foreningslivet til at oprette et nyt fælles forum i 

stedet for nedlagte ”Kulturelt Samråd”. 

  

Kulturelt Samråd havde en stafet – kulturbolden - som årligt blev uddelt til en 

forening, eller en person som opmuntring og opfordring til igangsætning af 

kulturelle aktiviteter. Kulturelt Samråds kriterier af november 2007 for modtagelse 

af Kulturbolden er vedlagt som bilag. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget har på et tidspunkt tilkendegivet, at udvalget ønskede at 

drøfte, om Kultur- og Fritidsudvalget skulle videreføre Kulturelt Samråds stafet i én 

eller anden form. 

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

Fritidsudvalget drøfter, 

1. om udvalget ønsker at videreføre ”Kulturbolden”, og hvis stafetten ønskes 

videreført,  

2. hvilken ramme stafetten skal videreføres indenfor 

  

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. novem ber 2012  
Udvalget ønsker ”kulturbolden” videreføre i en form, som støtter op om kulturen. 

Uddeles sammen med godt gået prisen. 

Sagen genoptages med henblik på, at prisen defineres nærmere. 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

  

 
Bilag  

Kriterier for tildeling af Kulturbolden (dok.nr.295591/08) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/9156 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

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

 

Sagsfremstilling  

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

• proces mv. for reviderede vedtægter for Vendsyssel Teater 
 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. novem ber 2012  
Taget til efterretning 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: KFU 
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9. Drøftelse af ny struktur for Syvstenhallen  

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 11/12870 

 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 

   
 

 
 


