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1. General drøftelse af tilskudsmidler 

 

Sagsfremstilling 

Børne - og Kulturdirektør, Heidi Becker- Rasmussen og Kultur- og Fritidschef 

Thomas Østergaard vil på udvalgsmødet præsentere bilag fra 2010 til en general 

drøftelsen af tilskudsmidler for 2011 og overslagsårene. 

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. januar 2011 

Sagen blev drøftet og genoptages på næste møde.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted 

 

Bilag 

Udbetalingsbilag til KFU for 2010 (dok.nr.2498/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21479 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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2. Frigivelse af anlægsmidler til FOU 2011 

 

Sagsfremstilling 

I Frederikshavn Kommunes budget 2010-2013 er der på investeringsoversigten for 

Kultur- og Fritidsudvalget afsat anlægsmidler til anlægstilskud indenfor 

folkeoplysningsområdet.  

  

Anlægsmidlerne beløber sig til xxxx kr. årligt. 

  

Anlægsmidlerne fordeles til foreninger efter ansøgning en gang årligt og 

ansøgningsfristen er fastsat til 1. september 2011.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller via Kultur- og Fritidsudvalget og 

Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver det afsatte rådighedsbeløb 

på xxxx kr. til anlægstilskud under Kultur- og Fritidsudvalget.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. januar 2011 

Sagen udsættes til næste møde.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/47 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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3. Organisation og driftsbudget for Kappelborg 

 

Sagsfremstilling 

Ombygning og renovering af Kappelborg forventes afsluttet september 2 011. 

Styringen af renoveringsprocessen er henlagt til byrådsnedsat styregruppe, der 

håndterer den samlede renoveringsproces, inventar - og designudvikling, samt 

renovering af de samlede anlæg omkring Kappelborg.  

Kappelborg vil som kommunal institution sortere under Kultur- og Fritidsudvalget, 

som har ansvar for organisation og drift af det kommende kulturhus.  

  

I udviklingsforløbet omkring det samlede projekt, som har forløbet over de seneste 

tre år, deltager fortsat en aktiv dialoggruppe med repræsentanter for kommunale 

institutioner, forenings - og erhvervsliv.  

  

Denne gruppe vil afrunde arbejdet i løbet af foråret. Til at bidrage til 

ibrugtagningsproces, indflytning og åbning af Kappelborg er der nedsat en 

undergruppe med medlemmer fra dialoggrupperne.  

  

  

Der vil i det kommende år være følgende hovedopgaver for projektledelsen  

  

-           Færdiggøre bygge, inventar og udearealsprojekter – inkl. en oplevelses 

/legeplads.  

-           Udvikle organisation og driftsbudget for Kappelborg  

-           Ansætte kulturhusleder 

-           Forberede ibrugtagning, indflytning og åbning 

  

  

  

For at igangsætte disse opgaver fremlægges forslag til organisation af det 

kommende Kappelborg – Skagens nye kulturhus. 

  

I udviklingen af Kappelborg har deltaget en lang række interessenter, som sammen 

med den politiske styregruppe har udviklet idegrundlag for det kommende kulturhus.  

  

Der noteres følgende fra det vedtagne idegrundlag:  

  

1) 

  

Profil:  

  

Skagen Kulturhus skal bidrage til den lokale, regionale og nationale kulturelle profil. 

Skagens stærke kunst- og kulturhistorie skal være en væsentlig inspirationskilde. 

Sammen med nutidens og fremtidens kulturaktivitet og -formidling. Videre skal der 

gives plads til forskellige ikke offentligt støttede, kommercielle aktiviteter i  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7972 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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komplekset.  

Det være sig café/restaurant, erhvervsservice, tilbud relateret til sundhed/ fitness, 

kunst/design el. lign., der passer til husets profil og spilleregler.  

Udadtil skal Skagen Kulturhus kunne tiltrække og rumme professionelle koncerter 

og events og dermed øge kommunens tiltrækningskraft ved mødet mellem lokale, 

nationale og internationale aktører inden for kultur og oplevelser. Indadtil skal huset 

fungere i en balance mellem tradition og nytænkning i tværgående og åbne 

netværk.  

En gradvis udbygning af tilbud og indhold skal sikre, at det samlede koncept bliver 

både bæredygtigt og lokalt forankret, ligesom de enkelte tilbud blande sig "med 

hinanden" og med huset som helhed.  

  

Biblioteket er således ikke et selvstændigt, lukket tilbud – men et centralt element i 

forhold til viden- og kulturformidling, multimedier samt uformelt mødested.  

  

Musikskolen bliver Kulturskole og er tilsvarende omdrejningspunktet for musisk 

udvikling, undervisning og formidling.  

  

Alle de forskellige foreninger har dels et fælles servicecenter, dels blander de sig på 

kryds og tværs med husets øvrige aktiviteter.  

  

  

  

2) 

  

Helhed, åbne døre og multianvendelighed 

  

  

Skagen Kulturhus rummer mange fælles funktioner, rammer og aktiviteter – nogle i 

form af åbne arealer, som alle kan benytte og befolke, andre i form af fælles 

rammer og temaer for fx bibliotek og musikskole, forskellige foreninger mv. Dette 

stiller store krav til styringsværktøjer (fælles IT og booking-system) samt til 

kommunikation (fælles personalefaciliteter og mødestruktur) og ledelse af huset 

(klare kompetencegange med udgangspunkt i spillereglerne for huset).     

Idégrundlaget for huset er ”helhed, åbne døre og multianvendelighed”, og alle 

husets beboere skal medvirke til at vise, hvordan dette kan udfolde sig i praksis og 

medvirke til at skabe nye positive kombinationer og oplevelser.     

  

  

  

                          

3) 

  

Ledelse sikrer, at fælles værdier sættes over individuelle behov 

Det forventes, at der skal være en daglig organisation og ledelse a f kulturhuset. 

Erfaringer siger, at det er vigtigt, at der er en fælles vision, der udmøntes i værdier 

og spilleregler. På dette grundlag skal der være en ledelse, der sikrer, at fælles 

værdier sættes over individuelle behov. Der skal afhængigt af den valgte 
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organisationsform, skabes grundlag for et velforankret samarbejde med øvrige 

kulturhuse i kommunen.  

Som baggrund herfor lægges op til fortsat samarbejde med brugerne, med henblik 

på en løbende dialog om husets udvikling. Disse diskussioner skal sikre, at vision, 

værdier og aktiviteter løbende udvikles i takt med, at nye muligheder og behov 

opstår.  

Kommunen har i sit budget lagt op til, at der afsættes midler til kulturformidling, 

teknisk service og ledelse af huset.  

  

  

Ud fra denne overordnede ramme for organisering har projektledelsen udarbejdet 

forslag til organisering.  

  

  

Målet er at skabe en klar ledelsesstruktur for huset, sikre en reel dialog med 

institutioner, foreningsliv og øvrige aktører i huset. Derudover skal sikres at den 

kommende ledelse får kompetence og rammer til at udvikle husets profil, som et 

hus for ”Skawboer og gæster”.  

Dette sikres gennem en organisation med inddragelse af brugere og en forpligtende 

udvikling af støttegruppe til huset.  

  

 
  
  

  

For at sikre en planlægning til for en kommende ledelse anbefales ansættelse af 

Kulturhusleder pr. 1/5 2011.  

  

Der forventes ansættelse af supplerende personale pr. 1/9 2011.  

  

Der vil gøre det muligt for en kommende leder at deltage i indflytningsprocessen. 

Det vil være en kommende leders primære opgaver de første måneder i 

samarbejde med projektledelsen at: 

  

  

- Igangsætte organisation 

- Færdiggøre konkret budget for 2011,2012 og overslagsårne..  
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- Lave lokale og aktivitetsfordeling – styres gennem planbook.  

- Eventplanlægning 

- Forberede ansættelse af supplerende personale  

- Udvikle priskalkule på brugen af huset – både foreningsmæssigt og kommercielt. 

  

En kommende kulturhusleder deltager i afdelingsledergruppen i KF - afdelingen. 

  

Til gennemførelse af ansættelsesforløb af kulturhusleder nedsætter KF - afdelingen 

ansættelsesudvalg.  

  

Det skal bemærkes at lokaleanvendelse for foreningers brug af Kappelborg 

håndteres på line med lokaleanvendelser i øvrige kommunale huse.  

Gennem opslag i april/ maj søger foreninger om lokaler på Kappelborg til deres 

aktiviteter.  

  

  

  

  

     

Der vedlægges forslag til driftsbudget for Kappelborg. Budgettet er udviklet i 

samarbejde mellem Kultur- og Fritidsafdelingen og teknisk forvaltning, og tager 

udgangspunkt i de disponerede driftsmidler og den tidligere besluttede driftsskitse, 

samt nøgletal for energi, rengøring og bygningsdrift.  

  

Der indgår derudover i organisationen servicemedarbejder fra det nuværende 

bibliotek, som ved igangsættelse af Kappelborg overgår til kulturhusdriften. 

Serviceopgaver for biblioteket overgår derved til kulturhusdriften efter nærmere 

aftale. 

  

Der afsættes midler til understøtning af aktiviteter i komplekset. 

  

Budgettet for 2011 vil følge samme opbygning som vedlagte budget for 2012 og 

overslagsårene .  

  

Der overføres et oparbejdet underskud på 548.190 kr. fra tidligere minimumsbudget 

på Kappelborg. Dette planlægges afviklet i løbet af 2011.  

Der er for 2011 afsat et ½ års budget –  2.066.984 kr. (budgetår 2011) til 

igangsættelse. 

  

Det opstillede budget anvender 3.537.000 kr. af det disponerede budgetbeløb på 

4.133.968 kr.  
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Indstilling 

  

Børne – og Kulturdirektøren indstiller, at  

  

-           At Kultur- og Fritidsudvalget godkender den foreslåede organisation for 

Kappelborg 

  

-           At Kultur- og Fritidsudvalget godkender den vedlagte budgetskitse for 2012 

og overslagsårene. 

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. januar 2011 

Udvalget godkender den foreslåede organisation for Kappelborg med følgende 

kommentarer; 

  

I første omgang ansættes alene en leder for Kappelborg. Det anbefales at lederen 

får frihed til at vurdere det faktiske behov for evt. ansættelser, herunder behovet for 

midler til kulturdrift. Lederen fremlægger dette for udvalget.  

  

Udvalget godkender den foreslåede budgetskitse for 2012 med følgende 

kommentarer; 

  

Med hensyn til personaleomkostninger henvises til overstående.  

  

  

Fraværende: Bent Bøgsted 

  

 

Bilag 

Udarbejdelse af driftsbudget 2011 fordeling Kappelborg (dok.nr.152747/10) 
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4. Maskinhallen - Renovering og igangsættelse 

 

Sagsfremstilling 

Renoveringen af Maskinhallen forløber efter den aftalte tidsplan og renoveringen vil 

forventeligt være tilendebragt 1. februar 2011. Derefter sker indflytning og 

indretning af de renoverede områder, således at huset efter vinterferien kan 

igangsættes igen. 

  

Der forventes afholdt åbenthus arrangement når huset er igangsat igen.  

  

I forbindelse med renoveringen har været nedsat to grupper til at følge processen – 

en byggegruppe og en udviklingsgruppe.  

  

Byggegruppen består af bygherrerådgiver og medarbejdere fra Teknisk Forvaltning, 

samt rep. fra brugersiden og  afd. leder fra KF - afdeling.  

  

Udviklingsgruppen består af repræsentanter fra Det Musiske Hus, Ungdomsskolen, 

Ungdomsafdelingen, ungdomsnetværk og musikskolen og medarbejdere fra Kultur - 

og Fritidsafdelingen.  

  

Byggegruppen har styret byggeprocessen og udviklingsgruppen har forberedt 

igangsættelse og genåbning af Maskinhallen, og samtidigt udarbejdet værdier og 

leveregler for Maskinhallen efter renoveringen. Begge grupper vil efter 

renoveringen have færdiggjort deres arbejde, og vil derefter indgå adhoc i 

videreudviklingen af huset. 

  

  

  

Disse værdier og leveregler tager afsæt i to elementer  

  

  

-           Fastholdelse og udvikling at de mange aktiviteter (foreningsaktiviteter, 

koncertaktiviteter, møder og events)der allerede fast er i huset Husets er 

driftsmæssigt en del af Det Musiske hus og den daglige driftsstyring, lokalebooking 

og arrangementsgennemførelse sikres herfra.  

  

-           Videreudvikle stedet til et attraktivt møde og udviklingssted for kommunens 

ungdoms og uddannelsesaktiviteter.  

  

Til at varetage den videre udvikling er nedsat styregruppe fra Kultur - og 

Fritidsafdelingen, ungdomsafdelingen, og Udvikling - og erhverv.  

  

  

  

Gruppen skal i et toårigt perspektiv føre samlet tilsyn med aktiviteterne i huset – 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12815 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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forenings, kultur og eventaktiviteter og derudover etablere et udviklingsprojekt, der 

skal udfolde i særlig grad læringsperspektiver og udvikle stedet til attraktivt møde - 

og udviklingssted for byens ungdomsuddannelser samt ”scene” for aktiviteter i et 

kommende 10. klassecenter.  

  

Som supplerende fokus udvikles aktiviteter for unge med udgangspunkt i den 

erfaringsopbygninger og tænkning der er oparbejdet de senere år – 

lokalsamfundsudvikling, ambition og oplevelse. 

  

  

  

Gruppen kan inddrage partnere adhoc – foreninger, ungdomsnetværk, 

ungdomsskole og ungdomsuddannelser m. v.  

Finansiering af aktiviteter skal ske i ved samarbejde mellem de mange aktører og 

evt. tilførsel af eksterne midler til særlige events. 

Der er etableret blog -  http://maskinhallen.blogspot.com – som 

arbejdsværktøj for den kommende proces.  

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. januar 2011 

Orienteringen blev taget til efterretning.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted 

 

Bilag 

Værdier og leveregler Maskinhallen.docx (dok.nr.1056/11) 

 

http://maskinhallen.blogspot.com/
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5. Puljeansøgning januar 2011 

 

Sagsfremstilling 

På budget 2011 er det afsat 432.270 kr. til de frie kulturmidler. 

A. 

  

Skagen Turistforening søger Kultur- og Fritidsudvalget om støtte på 10.000 kr.  til den levende 

julekalender i perioden 1. til den 24. december 2010.  

  

Arrangementet går ud på, at der i Skagen bliver sat 24 kalenderlåger op ved indgangen til forskellige 

virksomheder og kulturelle institutioner.  

Bag hver låge gemmer sig et spændende arrangement. Dermed opstår julekalenderens helt unikke 

kendetegn:  

De besøgende får en fornemmelse af at bevæge sig rundt i en tredimensionel julekalender. For at skabe 

den helt rigtige julestemning kører en hestevogn hver dag fra havnen og hen til dagens låge.  

Tre englebørn træder ned af vognen, fører an og åbner lågen.  

  

I år satser vi på at udvikle modellen for Den Levende Julekalender i sit fulde omfang - Vi ønsker at  

udbrede kendskabet til Den Levende Julekalender til hele Danmark, således ikke blot skagboer, men 

også i større omfang folk udefra kommer til Skagen for at opleve dette unikke arrangement. For at 

udleve denne vision har vi blandt andet etableret et tæt samarbejde med VisitDenmarks 

markedskontorer i Skandinavien om at markedsføre denne event - men det er ikke gratis, og derfor 

beder vi om hjælp fra De Frie Midler til at realisere dette tiltag, der skal sikre at kalenderen også vil 

eksistere i de kommende år.  

  

Finansieringen skal foregå gennem indtægter på kr. 2500,- fra hver af de deltagende aktører i 

Julekalenderen. Dette giver 52.500,- (fire låger er fritaget for betaling, herunder kirken, turistforeningen 

samt By – og Egnsmuseet og FDF. De to sidstnævnte binder gran).  

  

Derudover indvilligede 28 af Skagens butikker i 2008 i at sponsorere kr. 500, - over en treårig periode. 

Dette giver kr. 14.000,- ekstra i indtægt i år. Turistforeningen bidrager med en egenfinansiering på kr. 

50.000,- De resterende midler søges finansieret via sponsorater og fonde.  

Såfremt der ikke kommer nok penge ind, til at realisere det opstillede budget, vil der blive skåret i 

markedsføringsomkostningerne.  

  

B. 

  

Ny Musik v/ Niels Chr. Rasmussen søger Kultur- og Fri tidsudvalget om 45.800 kr. til 12 

fyraftensarrangementer på Frederikshavn Kunstmuseum.  

  

4 lyrikarrangementer ansøgt beløb                      4.200 kr. 

2 fællessangsarrangementer ansøgt beløb         1.600 kr. 

6 koncerter ansøgt beløb                                   40.000 kr. 

  

Konceptet.  

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2147

9 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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Fyraftenskoncerterne er kendetegnet ved et kort forløb (en god ½ time ), at de foregår for åbne døre, så  

publikum kan komme og gå efter lyst og mulighed, ligesom den intime form, som museets lokale 

formidler,  

tillader publikum at komme ´tæt´ på både musikere og musikken.  

Kunstmuseets rammer er desuden meget inspirerende med de skiftende udstillinger som en ekstra  

oplevelse i koncerten.  

  

Et nyt samarbejde. 

  

Vi har ved 2 arrangementer i 2010 erfaret at også arrangementer med lyrik og med fællessang er 

særdeles  

anvendelige i fyraftenskonceptet. 

Ny Musik er derfor gået i samarbejde med 2 kulturaktører i det Frederikshavnske kulturliv, Ejvind 

Lyngbye, formand for lyrikergruppen DIT (Digte i tiden) og Per Drud Nielsen, der stod for efterårets  

syngsammen arrangement på Spil -Dansk-Dagen. Samarbejdet skal for alvor sætte 

fyraftensarrangementerne på plakaten som et spændende, attraktivt og udbytterigt tilbud i Frederikshavn 

Kommunes kulturliv! 

  

  

C.  

  

Nordjyske Strygere søger Kultur- og Fritidsudvalget om driftstilskud på 80.000 kr. i 2011.  

  

Ansøgningen vedrører driftstilskud til Nordjyske Strygere for 2011. Orkestret har de seneste år modtaget 

et kommunalt driftstilskud på 40.000 kr. suppleret med 40.000 i driftstilskud fra Amtets 

Musikudvalg/Overgangsordningen.  

Sidstnævnte driftstilskud er bort faldet med udgangen af 2010.  

Pengene stammer fra Kulturministeriet, men disse tilskudsmidler tilfalder fremover Frederikshavn 

kommune via bloktilskudsordningen.  

  

Orkestret vil anvende de ansøgte midler til afholdelse af koncerter i Frederikshavn kommune. 

Koncerterne er det synlige bevis på resultatet af den talentpleje, som orkest rets professionelle 

musikere/instruktører forestår gennem prøver og instruktion af amatørmusikerne forud for koncerterne. 

Orkestret har en meget høj standard og er derfor rimelig efterspurgt til koncerter, der arrangeres af 

organister i nordjyske kirker. Orkestret har også i flere år med fuld omkostningsdækning fungeret som 

konservatorieorkester i Nordjysk Musikkonservatoriums arrangementer og eksaminer.  

  

Desværre kan orkestret som hovedregel ikke påregne dækning for udgifterne til prøverne forud for sine 

offentlige koncerter. Den største udgiftspost i forbindelse med aktiviteterne er løn til de professionelle 

musikere/instruktører, der også deltager som gruppeledere i orkestret.  

  

Formålet med aktiviteterne i Nordjyske Strygere er at fremme interessen for den klassiske musik både 

hos amatørmusikere og musikpublikum i Frederikshavn Kommunes spillesteder.    

  

For publikum er det væsentligt, at orkestret har så høj en musikalsk standard, at der også kan tilbydes 

koncerter med deltagelse af de bedste professionelle solister. Dette er kun muligt ved at anvende en 

række af regionens bedste orkestermusikere som både gruppeledere i orkestret og som instruktører for 
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de medvirkende amatørmusikere.  

Formålet er også at understøtte ambitiøse amatørkor, der gerne vil opl eve glæden ved at opføre 

korværker med orkesterledsagelse.  

  

D.  

  

Skagen By- og Egnsmuseum søger Kultur- og Fritidsudvalget om støtte, ikke noget specifikt beløb 

til gennemførelse af egnsspil 2011.  

  

Egnsspillet 2011 har arbejdstitlen ” Sand-, Silde- og Folkeflugt” og foregår i årene omkring år 1600. Netop 

disse år var skæbneår for Skagen. Ulykkerne væltede ind over byen i form af stormfloder, 

klimaforandring, sandflugt m. v.  

  

Alt dette medførte, at indbyggertallet i byen i løbet af hundrede år faldt drastisk, og det var især de unge , 

der forlod Skagen – en pendant til den virkelighed der i dag opleves i Skagen. Det handler også om 

heksejagt, bystyre, fremmede i relation til fastboende og- naturligvis også en kærlighedshistorie.  

  

Stykket vil blive vist offentligt 8-10 gange i juni og august 2011, er skrevet af forfatteren Poul Bernth og 

bliver iscenesat af sceneinstruktør Martin Schwab. 

  

  

  

  

  

  

E.  

Nordjyllands Sports College søger Kultur- og Fritidsudvalget om støtte på 50.000 kr. til en 

engangsudgift til etablering af lokaler.  

På grund af “nye” regler for Frederikshavn Ungdomskollegium, som gjorde at sportscollege ikke kunne 

bibeholde sine egne faciliteter, såsom køkken, TV -stue, vasken, Fitness samt aflukkede gangdøre, så vi 

os her i efteråret nødsaget til at finde et nyt domicil.  

For sportscollegeeleverne, og specielt deres forældre, er det tvingende nødvendigt at vi har disse 

faciliteter, set i lyset af at mange af vores elever kun er 15 -16 år, når de kommer til Frederikshavn. 

Vi har i den forbindelse lavet en lejeaftale med Hotel Jutlandia (3. etage).  

Hotel Jutlandia (Camilla Frost) har været så imødekommende at stille de nødvendige lokaler til rådighed 

for. os, ved at vi selv renoverer og indretter til de ønskede formål, som vi mener, er nødvendige, hvis vi 

fremtiden skal gøre os håb om at tiltrække unge mennesker udefra til sportscollege.  

På 3. etage får sportscollege alle sine faciliteter samlet, TV-stue, Fitness, Vasken og køkken med 

spisestue. 

Denne renovering/indretning koster sportscollege kr.200.000.  

  

  

  

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. januar 2011 
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A. Udsættes til næste møde.  

B. Udsættes til næste møde.  

C. Udsættes til næste møde.  

D. Udsættes til næste møde.  

E. Afslag - Henvises til anlægspuljen under Folkeoplysningsudvalget.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted 

 

Bilag 

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalg 2010 - Ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalg 2010 (2) - vedr. De Frie 

Midler.pdf (dok.nr.925/11) 

Ansøgning til Kultur- og Fritid - Ansøgningsskema til Kultur- og Fritidsudvalget.pdf (dok.nr.944/11) 

Re: Ansøgning om driftstilskud - Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalg 2010.DOC (dok.nr.158/11) 

Ansøgning om driftstilskud - Budget 2011.pdf (dok.nr.156/11) 

VS: Ansøgning om støtte til Skagen Egnsspil 2011 (Kultur- og Fritidsudvalget) - Ansøgning 2011 kulturudv.pdf  (dok.nr.147/11) 

VS: Ansøgning om støtte til Skagen Egnsspil 2011 (Kultur- og Fritidsudvalget) - Ansøgning 2011_bilag.pdf  (dok.nr.148/11) 

Ansøgning fra Nordjyllands Sports College (dok.nr.145/11) 
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6. Orientering fra forvaltningen 

 

Sagsfremstilling 

1.     Nyt fra Kulturaftale Nordjylland.  

  

Kulturaftale Nordjylland er under organisatorisk forandring i de kommende måneder 

og henover 2011. Aalborg Kommune har hidtil påtaget sig den administrative 

ledelsesopgave i forbindelse med kulturaftalen, men da kulturchefstillingen i 

Frederikshavn endnu er vakant og den nuværende administrativt ansatte er på 

barsel i 2011 må aftalen forvente store administrative udfordringer og ændringer. 

Der arbejdes p.t  på at udarbejde en ny strategi for samarbejdet. Formanden for 

Kultur og fritidsudvalget vil løbende blive orienteret om udviklingen i Kulturaftale 

Nordjylland. Der er ingen ansøgningsfrister for 2011, da der ikke er flere midler til 

disposition i 2011.  

  

  

  

2.     Nyt fra Kulturalliancen, Hjørring – Frederikshavn.  

  

Det er aftalt mellem de to formænd for Kultur og fritidsudvalgene fra Frederikshavn 

og Hjørring kommuner at der skal afholdes et politisk strategisk alliancemøde 

mellem udvalgene. På dette møde skal muligheder og udfordringerne indenfor 

sport, kultur og oplevelsesområdet i Vendsyssel belyses, ligesom det fremtidige 

samarbejde skal vurderes. Der vil blive indkaldt til et fællesmøde i begyndelsen af 

marts 2011 mellem de to kommuners respektive udvalg.  

  

Forvaltningen er i løbende dialog med Vendsyssel Teater om udviklingen og 

udbredelsen af dramaskoletilbuddet fra Vendsysel Teater, til også at gælde 

Frederikshavn kommune, ligesom forvaltningen ønsker at indgå i en dialog med 

Vendsyssel Teater om mulighederne for udviklingen af en teaterpolitik for de to 

kommuner, i regi af Kulturalliancen.  

  

Frederikshavn og Hjørring Kommuner arbejder ligeledes sammen om udviklingen 

af  

TV- julekalenderprojektet ”Stygge Krumpen”, som påbegyndes optaget i 

begyndelsen af marts 2011.  

Der er ved etableringen af Kulturalliancen opnået stor energi mellem institutioner 

og forvaltninger i de to kommuner, som også kan have store perspektiver for fritids 

og sportsområdet.  

  

  

  

  

3.    Børnekultur 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21479 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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Børnekulturkonsulenten har udarbejdet teatertilbud for hele kommunens børn med 

25-30 forestillinger i år også fordelt til Østervrå, Albæk og mindre steder, samt 

selvfølgelig til de større byer, i Det Musiske Hus, Manegen, Mask inhallen, 

Kappelborg, m.v.  

  

Der er etableret 3 arbejdsgrupper under Skagen, Sæby og Frederikshavn, som 

arbejder sammen med Kultur og fritidsafdelingen om afholdelsen af børnekulturelle 

aktiviteter, herunder lokale festivaler i 2011.  

Der er også etableret samarbejde med filmfestivalen om udvikling af en 

børneproduktion og festival i november 2011.  

  

  

4. Kulturelt Samråd 

  

Forvaltning har i samarbejde med Kulturelt Samråd igangsat arbejdet vedr. 

revidering af vedtægter og rollefordeling for fremtiden.  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. januar 2011 

Orienteringen blev taget til efterretning.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted 
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7. Orientering om Karizma  

 

Sagsfremstilling 

Karizma – SATSNINGER 2011/ projekter  

”StützPunkt Nord” – afvikles 21.maj 2011 på Bangsbo Fort, Frederikshavn.  

Der afholdes møde 25.januar 2011 med rolle og opgavefordeling, 

budget fremlæggelse og projektbeskrivelse. Indtil videre mere end 6o foreninger og 

enkeltpersoner tilmeldt projektet. Der udarbejdes ansøgninger til fonde og 

erhvervsliv i januar / februar 2011.  

  

”PixelTown” / Filmland Vendsyssel. Der har været afholdt møder med eksterne 

partnere, samt uddannelses og erhvervsliv om deltagelse i en evt. film /   crosmedia-

satsning, som der er stor tilslutning til. Der arbejdes tilsvarende tværsektorielt med 

involvering af flere af kommunens fagområder; Skolesektoren, samt Børn og Unge, 

Ældre og Udvikling og Erhverv i denne satsning. Der påtænkes udvikling af kursus 

og uddannelsestilbud med start i efterårssemester 2011 / forårssemester 2012. 

Den eksterne professionelle partner aflægger bes øg primo februar og der arbejdes 

på formulering af formelle samarbejdsaftaler. Både Maksinhallen og Kappelborg 

påtænkes som rammer for forløb, uddannelses og fritidstilbud.    

  

Istôlt 2011. Istölt afvikles d. 5.februar 2011 over to dage i Frederikshavn Iscenter. 

Arrangementet er allerede nu næsten udsolgt. (ca. 100 billetter tilbage ud af 1200) 

Mere end 30 deltagende foreninger og professionelle interne og eksterne 

partnere.    

  

E-sport. Nyt projekt undervejs med inddragelse af ikke-organiserede unge, som 

normalt ikke har adgang til eller får berøring med foreningslivet, sports eller 

sundhedsfaciliteter. Projektet vil forsøge at skabe nye sociale rammer for at 

involvere og aktivere unge som hidtil ikke har været del af det organiserede 

forenings og sportsliv. (mellem 10 og 15 foreninger og organisationer hidtil)  

  

Dansens Dag, 28-29-30.april 2011. Afdelingen søgte og fik 50.000 kr. af 

kunststyrelsen til støtte for Karizmaprojekt under ”Dansens Dag”, med deltagelse af 

danseklubber, foreninger, professionelle og amatører i hele kommunen.  

  

Hertil kommer flere større og mindre projekter, se; 

http://dinoplevelse.blogspot.com/  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. januar 2011 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1807 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tost 

 Besl. komp: KFU 

http://dinoplevelse.blogspot.com/
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Orienteringen blev taget til efterretning.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted 
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8. Godkendelse af vedtægtsændringer Elling Sogns Lokalarkiv  

 

Sagsfremstilling 

Elling Sogns Lokalarkiv fremsender vedtægtsændringer til godkendelse  

  

Ændringerne i vedtægterne er:  

  

  

  

        §1. deres ændringer i vedtægterne betyder at, det nu er tale om en 

forening og ikke to forskellige foreninger. 

  

         § 13. Skulle forenings virke ophøre, skal samlingerne anbringes efter 

nærmere aftale med Frederikshavn Kommunes kulturudvalg, så deres 

forbliven i offentlige eje og deres offentlige tilgængelighed er garanteret. 

Eventuel formue overføres til andet lokalhistorisk arbejde i Frederikshavn 

Kommune efter bestyrelsens beslutning.  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

godkender vedtægterne for Elling Sogns Lokalarkiv.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. januar 2011 

Vedtægterne blev godkendt.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted 

 

Bilag 

Elling Sogns lokahlstoriske Arkivs vedtægter til udtalelse hos Frederikshavn 

Stadsarkiv (dok.nr.149588/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/11658 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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9. Afrapportering af Spil Dansk Dagen 2010 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes Musikskole fremsender afrapportering a f Spil Dansk 

Dagen 2010 til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget taget 

orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. januar 2011 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bent Bøgsted 

 

Bilag 

Afrapportering Kultur- og Fritid  (dok.nr.150441/10) 

Regnskab til Spil Dansk Dag (dok.nr.150443/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8404 

 Forvaltning: BkF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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10. Henvendelse og invitationer 

 

Sagsfremstilling 

A.  

Biblioteksforeningen i Region Nordjylland inviterer politiker, biblioteksansatte og 

medlemmer af biblioteksforeningen til temamøde om biblioteksudvikling torsdag 

den 27. januar 2011 - Aalborg Zoo kl. 15.00 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. januar 2011 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bent Bøgsted 

 

Bilag 

Temamøde om biblioteksudvikling  (dok.nr.1061/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/95 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Mogens Brag 
   

      

Pia Karlsen 
   

      

Bent Bøgsted 
   

 

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Jens Porsborg 
   

 

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Peter Laigaard 
   

 

 
 


