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1. Præsentation af Frederikshavn Kommunes Bibliotekers 

udfordringer 

 

Sagsfremstilling 

Bibliotekschef Thorkild Holm Pedersen vil på mødet orienterer om 

biblioteksvæsenets organisering, budget (herunder udmøntning af rammereduktion 

for 2011) samt statistik vedr. udlån, besøg  m.v. i 2010.  

Endvidere vil der blive orienteret om  

         Bogbusbetjeningen af oplandet, med afsæt i nedlæggelsen af 

børnebogbussen ‖Frederikke‖. 

  

         Forårets omfattende proces vedr. etablering af RFID (Radio Frequency 

Identification), herunder installering af nye udlåns- og afleveringsautomater 

samt isætning af chips i alle bibliotekets materialer.  

         Det nye bibliotek i Kappelborg.  

  

         Erfaringer med ‖Det åbne bibliotek‖ i Sæby (adgang for publikum uden for 

bemandet åbningstid).  

  

         Arbejdstilsynets påbud vedr. temperaturforhold m.v. på Frederikshavn 

Bibliotek 

  

         Danmarks Biblioteksforenings årsmøde, som i  2012 afholdes i Frederikshavn, 

bl.a. i forbindelse med Frederikshavns Biblioteks 100 års jubilæum.  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritidscenter indstiller, at Kultur- og 

Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. februar 2011  

Orienteringen er taget til efterretning.  

  

Fraværende: Jens Porsborg.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3890 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: thpd 

 Besl. komp: KFU 
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2. 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. 

  

  

  

 

Indstilling 

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. januar 2011 

Sagen blev drøftet og genoptages på næste møde.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted 

 

Supplerende sagsfremstilling - Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. februar 2011  

Thomas Østergaard udarbejder efter aftale med Mogens Brag skitse til fordelings 

principper til drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget.  

 

Indstilling - Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2011 

Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritidscenter indstiller, at Kultur- og 

Fritidsudvalget drøfter sagen. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. februar 2011  

Retningslinjer for tilskud til kulturelle aktiviteter besluttet i 2010 fastholdes. Der 

indføres en bagatelgrænse på 5.000 kr. for tilskud.  

I 2011 afsættes kr. 65.000 kr. til lokalarkiver, midlerne tildeles administrativt med 

udgangspunkt i fordelingen for 2010.  

Sagen genoptages på næste møde.  

  

Fraværende: Jens Porsborg.  

  

 

Bilag 

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

Opdeling af uddelte midler fra KFU i genré 2010 (dok.nr.12516/11) 

Tilskudsprincipper til drøftelse (dok.nr.14359/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21479 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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3. Orientering om foreløbigt regnskabsresultat 2010 Kultur- og 

Fritidsudvalgets område 

 

Sagsfremstilling 

Supplementsperioden for regnskabsåret 2010 udløb den 18. januar 2011 og 

processen med udarbejdelse af regnskab for 2010 er sat igang.  

Forvaltningen orienterer i mødet om det foreløbige regnskabsresultat.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritidscenter indstiller, at Kultur- og 

Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. februar 2011  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jens Porsborg.  

 

Bilag 

Foreløbig opfølgning til KFU for 2010 (dok.nr.14358/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/378 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: befa 

 Besl. komp: KFU 
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4. Frigivelse af P - fondsmidler - udearealer Kappelborg 

 

Sagsfremstilling 

Styregruppen for Kappelborg søger om frigivelse af p- fondsmidler til etablering af 

parkeringsplads ved Kappelborg.  

  

Der er projekteret 19 parkeringspladser, 16 parkeringspladser heraf 2 

handicappladser med indkørsel fra Skolevej og 3 handicappladser ved Nørreled.  

  

Prisen for etablering af 19 parkeringspladser udgør i alt 800.000 kr.  

  

Der er fra ejendomme i Skagen bymidte indbetalt 870.000 kr. til p-fonden. Disse 

midler ligger i kommunens kassebeholdning. 

  

Ifølge parkeringsfonden Skagen skal kommunen, senest 5 år efter et bidra g er 

indbetalt, etablere et tilsvarende antal parkeringspladser med hensigtsmæssig 

placering i forhold til den bidragydende ejendom og så tæt på denne som muligt. 

Såfremt midlerne ikke anvendes til p-pladser inden for 5 år, skal beløbet betales 

tilbage til bidragsyderen.  

  

 

Indstilling 

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

Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille overfor byrådet, at der 

etableres 19 parkeringspladser ved Kappelborg og at der optages og frigives et 

rådighedsbeløb til anlægsudgiften på 800.000 kr. til etableringen af 

parkeringspladserne. Rådighedsbeløbet finansieres af kommunens likvide midler.  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. februar 2011  

Godkendt.  

Fraværende: Jens Porsborg 

 

Bilag 

Frigivelse af midler fra parkeringsfonden Skagen (dok.nr.12689/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6400 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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5. Sammenlægning af Arena Nord- Det Musiske Hus og 

Frederikshavn Event 

 

Sagsfremstilling 

I løber af efteråret 2009 gennemførtes et udviklingsarbejde med henblik på, at 

styrke samarbejdet og synergimuligheder indenfor de større kommunalt støttede 

huse og oplevelsesaktiviteter i Frederikshavn By.  

  

Arbejdet gennemførtes på baggrund af budgetbemærkning i Frederikshavn Byråd 

vedr. budget 2010. 

  

Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra Direktionen, Det Musiske Hus og 

ArenaNord, Frederikshavn Event, turist og handelssektoren i Frederikshavn og 

repræsentanter for Tordenskioldprojektet. 

  

  

Gruppen fremlagde rapport som blev tilstillet økonomiudvalget med følgende 

overordnede anbefalinger:  

  

Citat fra rapporten: 

  

•       der indledes dialog med de respektive bestyrelser, med henblik  på at 

ophæve de nuværende organiseringsformer – naturligvis under 

hensyntagen til   gældende jura, personaleforhold og almindelige 

processuelle overvejelser  

  

•       der oprettes én fælles bestyrelse for de 4 aktører, med én direk tør og et 

givent antal dialog- / brugerråd 

  

•       der oprettes et fælles budget som tilføres de afsatte kommunale tilskud 

  

•       der formuleres et fælles-strategisk  oplevelsesøkonomisk afsæt for 

forretnings- og driftsområderne 

  

•       der oprettes en række forretningsområder, der skal udvik le tilbud og 

produkter m.m. på egne områder og via samarbejde på tværs. 

Forretningsområderne kan være sport, event, kultur og konference. I den 

brede model kan forretningsområder udvides med fx turisme og Fonden 

Tordensk iold / projek ter.  

  

•       der etableres fælles tværgående driftsområder, der varetager fælles 

funktioner som f.eks. markedsføring, fundraising, programlægning og 

catering 

  

Direktionen foreslår, at der i løbet af 1. kvartal 2010 igangsættes dialog og 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6335 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tost 

 Besl. komp: KFU 
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drøftelser med de respektive bestyrelser om en evt. nyorganisering af området, 

blandt andet inkl. et fællesmøde.  

Det må forventes, at en eventuel realisering af den foreslåede model tidsmæssigt 

vil forløbe hen over 2010, eventuelt længere. Grundet de nævnte processuelle 

forhold. 

  

Økonomiudvalget godkendte de fremlagte anbefalinger.  

  

I løbet af foråret er gennemført de anbefalede dialoger med de respektive 

bestyrelser og der er udarbejdet fælles driftsbudget og organisationsplan.  

Der vedlægges som bilag oversigt og fælles driftsbudget, organisationsplan og 

tidsplan for gennemførelse.  

  

Driftsbudget: 

  

Driftsbudgettet samler de tre driftsbudgetter fra ArenaNord, Det Musiske Hus og 

Frederikshavn Event til et samlet driftsbudget.  

  

Budgettet består at direkte driftstilskud og tilskud gennem Frederikshavner 

ordningen – vedr. ArenaNord.  

  

  

  

  

Ejerforhold i organisationen:  

Fusionen står for driften af følgende anlæg – med anførsel af ejerforhold:  

  

  

Arena                Ejer Fonden Arena Nord 

DMH                 Ejer Frederikshavn Kommune 

Badmintonhal    Ejer Badmintonklubben          

Atletcenter        Ejer Foreningerne i centret    

Idrætshal          Ejer Frederikshavn idrætshal A/S. 

Maskinhal          Ejer Frederikshavn Kommune 

  

  

Bestyrelsesdannelse: 

  

Der er ikke udarbejdet endelig model for bestyrelsessammensætning. Der 

anbefales følgende to muligheder.  

  

Bestyrelse på 6 personer hvoraf 2 vælges af foreningerne – 2 vælges af 

Frederikshavn Erhvervsråd og 2 udpeges fra KFU – udvalget. 

  

Alternativt en bestyrelse på 9 personer – hvoraf KFU – udvalget vælger tre, 

heraf en fra turisterhvervet – Frederikshavn Erhvervsråd udpeger to, mens 

foreningslivet udpeger fire. 
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Hvis sidst nævnte bliver løsningen – nedsættes et forretningsudvalg med 3 

medlemmer (en fra erhvervslivet, en blandt de valgte fra KFU – udvalget og en fra 

foreningslivet) 

  

  

Efter endelig valg af model, forelægges bestyrelseskonstruktion for KFU - udvalget 

for valg af medlemmer herfra til bestyrelsen 

  

  

  

Kontraktlige forpligtelser og overordnede samarbejdsfora:  

  

Den nye organisation har via Arena Nord medlemskab i DKK – Danske koncert- og 

kulturhuse, de 20 største ‖huse‖ i Danmark. Et samarbejde som skal opprioriteres, 

da der her er oparbejdet stor viden og ekspertise i afvikling af større 

arrangementer.  

  

Det musiske hus er medlem af Spillesteder.dk   

  

Derudover er der indgået kontrakt med Kunstrådet om regionalt spillested for Det 

Musiske Hus. En kontraktlig aftale som løber i årene 2009 – 2012 – altså indtil 

videre to år mere. Aftalen tilfører Det Musiske Hus ca. 950.000 kr. til 

koncertafvikling og drift årligt i fire år. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget              

  

  

-           godkender det vedlagte driftsbudget  

-           godkender den forelagte organisationsplan.  

-           anbefaler igangsættelse af den nye organisation fra 1/1 2011.  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. december 2010  

- Driftsbudget godkendt. 

- Organisationsplan godkendt, det bør arbejdes for at Idrætscenter I/S fremadrettet 

bliver en del af fonden.  

- Ny organisation anbefales igangsat fra 1/1 2011.  
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Vedr. bestyrelsessammensætningen peger udvalget på at der udpeges 1 medlem 

fra Erhvervsrådet og at der udpeges 1 medlem fra Handelsstandsforeningen. 

Herudover godkendes bestyrelsessammensætningen.  

  

Udvalget udpeger flg. til bestyrelsen:  

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur- og Fritidschefen. Dette 

indskrives i vedtægterne. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. februar 2011  

I henhold til tidligere beslutning den 8. december 2010 i Kultur- og Fritidsudvalget, 

Økonomiudvalget og Byrådet vedrørende organisation, driftsbudget og 

igangsættelse pr. 1. januar 2011 er den juridiske aftale udarbejdet mellem Den 

Erhvervsdrivende Fond – Fonden Event Nord og Frederikshavn Kommune. 

  

  

De omfattende overdragelser der er nævnt i aftalen, finder sted uden vederlag, idet 

overdragelsen ikke vurderes at have nogen økonomisk værdi for køber og sælger. 

Overdragelsen finder alene sted for at opnå en enhedsstruktur indenfor kultur- og 

fritid på oplevelsesområdet. Ligeledes påtager køber sig ved erhvervelsen en 

række forpligtelser jfr. punkt 3 i overdragelsesaftalen.  

  

  

Overdragelsen finder sted i overensstemmelse med lov om 

virksomhedsoverdragelse.   

  

  

  

  

  

 

Indstilling - Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2011 

Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritids Center indstiller, at Kultur- og 

Fritidsudvalget tager overdragelsesaftalen mellem Den Erhvervsdrivende Fond - 

Fonden Event Nord og Frederikshavn Kommune til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. februar 2011  

Sagen genoptages på næste møde.  

  

Fraværende: Jens Porsborg.  

 

Bilag 

Sammenlægning - Det Musiske Hus, ArenaNord og Frederikshavn Event - Arena Nord 

tidslinje.pdf (dok.nr.144780/10) 

Sammenlægning - Det Musiske Hus, ArenaNord og Frederikshavn Event - 

organisation.pdf (dok.nr.144778/10) 

Sammenlægning - Det Musiske Hus, ArenaNord og Frederikshavn Event - budget 2011 

behandling.xlsx (dok.nr.144777/10) 

Overdragelsesaftale mellem Fonden Event Nord og Frederikshavn Kommune (dok.nr.13876/11) 
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6. Orientering vedr. udvikling på hal, fritids- og foreningslivet 

 

Sagsfremstilling 

Under punktet orienteres om de udfordringer der må forventes på fritidsområdet 

efter skolelukninger, lukning af svømmefaciliteter.  

  

Projektgruppen har til udvalgets orientering udarbejdet oversigt over aktiviteter på 

de berørte skoler.  

Vedlægges som bilag.  

  

Projektgruppen består af;  

  

Jacob Dalsgaard – afdelingsleder og projekt ansvarlig   

Tanja Svendsen - Kultur- og Fritidsmedarbejder -projektdeltager.  

Uffe Borg - Kulturkonsulent - projektdeltager 

  

Kontaktperson til Ejendomscentret er afdelingsleder Peter Munk 

  

Projektgruppen fortsætter arbejdet med at genhuse de berørte foreninger jf. 

lokaleanvisningspligten i folkeoplysningsloven, udvalget vil løbende blive orienteret 

herom.  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritidscenter indstiller, at Kultur- og 

Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. februar 2011  

Orienteringen er taget til efterretning.  

Udvalget ønsker at gøre Børne- og Ungdomsudvalget opmærksom på, de 

udfordringer der opstår i forbindelse med lukning af skoler, herunder behovet for en 

evt. Multihal ved Arena Nord, samt konsekvenser for hallen ved lukning af 

Hedeboskolen.  

  

Fraværende: Jens Porsborg.  

 

Bilag 

Følgevirkninger på fritidsområdet - demografi,skolelukninger,lukning af svømmesale, ændring på 

baneanlæg. - hedeboskolens hal[1].doc (dok.nr.12610/11) 

Udfordringer i forbindelse med lukning af skoler - Udfordringer i forbindelse med lukning af 

skoler.docx (dok.nr.13681/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/149 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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7. Frigivelse af anlægstilskud til museer 

 

Sagsfremstilling 

I Frederikshavn Kommunes budget for  2011 er der på investeringsoversigten for 

Kultur- og Fritidsudvalget afsat anlægsmidler til anlægstilskud indenfor 

Museumsområdet. 

  

Anlægsmidlerne beløber sig til 600.000 kr.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritidscenter indstiller, at Kultur- og 

Fritidsudvalget anbefaler Byrådet via økonomiudvalget at frigive anlægsmidlerne.  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. februar 2011  

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at frigive 

midlerne.  

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 

Bilag 

Budgetaftale 2011 - 2014 (dok.nr.12648/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2512 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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8. Puljeansøgning januar / februar 2011 

 

Sagsfremstilling 

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

  

Januar 2011 

  

  

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. 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2147

9 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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2 fællessangsarrangementer ansøgt beløb         1.600 kr. 

6 koncerter ansøgt beløb                                   40.000 kr. 

  

Konceptet.  

  

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 F rederikshavn 

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 orkestrets 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.    
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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 

de medvirkende amatørmusikere.  

Formålet er også at understøtte ambitiøse amatørkor, der gerne vil opleve 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.  
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Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. januar 2011 

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 

 

Supplerende sagsfremstilling - Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. februar 2011  

Februar 2011 

  

F.  

  

Jens- Christian Wandt søger Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 50.000 kr. til Verdensballet i 

Skagen 2011. 

  

For 4. år i træk vil solodansere fra The Royal Ballet of London gæste Skagen. Anført af den danske 

solodanser i London, Johan Kobborg, vil danserne igen i år, sammen med danske operasangere og 

musikere, give forestillinger ved Den Tilsandede Kirke,  

  

mandag den 18. juli & tirsdag den 19. juli 2011, begge dage kl. 20.00.  

  

Både Skagbo’er, Nordjyder og turister har med stor glæde taget Verdensballettens forestillinger til sig, og 

betragter dem nu som en årlig tilbagevendende begivenhed.  

  

På landsplan har gæstespillet også vakt opsigt, således sendte både DR og TV2 fra sidste sommers 

forestilling, og Berlingskes anmelder kvitterede med 5 ud af 6 stjerner. Også flere udenlandske medier var 

repræsenteret, bl.a. den landsdækkende tyske tv-station ARD som sendte et større indslag og interviews 

fra forestillingen.  

  

Forestillingen præsenterer 7 af verdens førende balletdansere. Alle er solodansere ved The Royal Ballet 

of London, og alle optræder jævnligt på de store scener i bl.a. New York, Paris, Milano, Tokyo og Moskva. 

Programmet er et stort flot uddrag af Royal Ballets program, både fra det klassiske og det moderne 

repertoire.  

  

Balletten krydres med arier og scener fra operaens verden, og i år er det lykkedes at få en af de helt store 

operastjerner til Skagen. Svenske Susanne Resmark. Til daglig er hun som Kgl. Operasanger tilknyttet 

operaen i København, men hun er ofte at se på de førende operahuse rundt om i verden.  

Dette forår debuterer hun på The Metropolitan Opera i New York, og før hun kommer til Nordjylland 
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synger hun i operaen Romeo & Julie på La Scala Operaen i Milano.  

  

Ligesom sidste år vil vi gøre arrangementet til en folkefest, som taler til et bredt publikum, og hvor 

halvdelen af de godt 1500 pladser til hver forestilling er gratis, og de andre pladser koster 170 Kr. pr. st k. 

Vi håber på den måde at kunne tilgodese alle interesserede, lokale som turister - nybegyndere som 

feinschmeckere – og dermed give alle en stor oplevelse.  

  

  

  

G. 

  

Frederikshavn Bluesfestival 2010 søger Kultur- og Fritidsudvalget 50.000 kr. + underskudsgaranti ikke 

specificeret.  

  

Målsætningen med arrangementet var:  

  

 At til trække så mange såvel danske som udenlandske gæster.  

 At faciliteterne i Frederikshavn Firma Klubber fyldes over flere dage.  
 At sætte Frederikshavn på landkortet som en by med et rigt og varieret kulturliv.  

  

  

Arrangementet er afholdt og gav et underskud på 93.524,36 kr.  

  

  

  

  

  

  

H.  

  

Lokalhistorisk forening for Lyngså og omegn søger Kultur - og Fritidsudvalget om driftstilskud på 5.000 kr.  

  

Vi vil først gerne takke for, at vi de senere år har modtaget et årligt tilskud på kr. 4.000  

Vi vil for indeværende år høfligst igen ansøge om et tilskud, gerne på kr. 5.000.  

  

Motiveringen for et ønske om lidt højere tilskud er stigende husleje. (fra 3.000 kr. til 4.000  

Kr. men også større udgifter til den øvrige drift.  

Vi kan oplyse at regnskabet for år 2010 netop er afsluttet, med underskud på 9.718 kr., hvilket skyldtes at 

vi har fået et større lokale stillet til rådighed, mod at vi selv renoverede dette.  

  

Da såvel gulv som vægge og lofter skulle isoleres og beklædes med plader og for gulvets vedkommende 

med fly gulvbelægning, ligesom der skulle installeres to nye radiatorer, blev den samlede udgift på i alt kr. 

40.118 kr.  

Hertil kommer en udgift til inventar på kr. 6.322. 

  

Vi mangler fortsat en del inventar, bl.a. gardiner til alle tre vinduer. Der skal nævnes at alt arbejde er 

udført ved frivillig hjælp fra bestyrelsen og andre af medlemmerne, så udgifterne er udelukkende gået til 
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materialer og nye radiatorer.  

  

Når vi kan slutte året med et underskud på kun små 10.000 kr. skyldes dette at vi har fået pæne tilskud til 

materialerne fra forskellige fonde, samt fra den nedlagte Lyngså Seniorklub.  

Vi har 90 medlemmer i foreningen.  

  

  

  

I.  

  

Springteam Sæby søger Kultur- og Fritidsudvalget om 42.500 kr. i tilskud til leje af Arena Nord og Skoler.  

  

Springteam Sæby er d. 19.— 20...marts 2011 vært ved afviklingen af Danmarks Gymnastik forbunds 1 

runde af Danmarks mesterskaber i Spring-rytme gymnastik (Teamgym) med minihold i alderen 8 - 11 år. 

Selvom vi er en forening som er hjemmehørende i Sæby har vi valgt at afvikle stævnet i Arena Nord. Dels 

på grund af den flotte kulisse, men ikke mindst på grund af det meget store deltagerantal.  

  

Springteam Sæby afholdt et lignende stævne i 2007 og erfaringerne herfra gør, at vi kender deltagerantal, 

pladsforbrug, antal frivillige (ca. 120 personer) m.m.  

Vi forventer tilmeldinger fra 1.500 gymnaster, trænere og hjælpere  

Herudover har vi erfaring for et stort forældrefremmøde på grund af deltagernes  lave alder. 

Langt størstedelen af deltagerne kommer fra Sjælland, Fyn, Midt - og Sønderjylland og kræver indlogering 

og bespisning, som vil foregå på to af byens skoler.  

  

Stævnet afvikles fra lørdag kl. 8 -20 og søndag kl. 9 — 16. 

  

Vi søger udvalget om støtte til at dække udgifterne i forbindelse med leje af Arena nord,  

Munkebakkeskolen og Abildgårdskolen.  

  

  

Vi kan tilbyde Frederikshavn Kommune:  

  

Frederikshavn Kommunes logo og link til kommunens hjemmeside på Springteam Sæbys hjemmeside, 

og på al korrespondance fra Springteam Sæby til de deltagende foreninger  

Frederikshavn Kommunes logo i vores program, som trykkes i 750 eksemplarer. Logoét kan få de mest 

iøjnefaldende placeringer og indtil flere steder.  

  

Omtale i medierne — Nordjyske Stiftidende, Sæby Folkeblad, Frederikshavn’s avis og Sæby- og 

Frederikshavn’s netaviser. Angående TV dækning har vi en forhånds aftale med TV -Nord.  

Logo på samtlige hjælpere’s T-shirts, som bæres under afviklingen af stævnet. 

  

Ansøgningen er også sendt til Økonomiudvalget.  

  

  

  

J. 

  

Nordjysk Sinfoniettas søger Kultur- og fritidsudvalget om 5000 kr. til støtte af projekt i foråret 2011.  
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Beskrivelse af aktiviteten/projektet der søges støtte til, herunder det evt. nyskabende:  

Nordjysk Sinfonietta er et amatørensemble som udspringer af foreningen Ny Musik i Frederikshavn. 2008 

blev vi en selvstændig forening.  

  

Vores formål er at opføre især ny musik. Vi afholder koncert forår og efterår.  

Til hver koncert bestiller vi så vidt muligt et nyt værk. 

Til foråret har vi således bestilt et værk, som skal blive til i en interaktiv proces mellem sinfoniettaens 

enkelte medlemmer og komponisten.  

Et til os skræddersyet værk. Vi må i den forbindelse påregne øgede udgifter til komponisthonorar og 

transport. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling - Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2011 

Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritidscenter indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen. 

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. februar 2011  

Punkt A til D udsættes til næste møde.  

Punkt F til J udsættes til næste møde.  

  

H henvises til administrativ behandling.  

  

Fraværende: Jens Porsborg.  

  

 

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) 

Skagen Litteraturfestival. - Frederikshavn Kommune underskudsgaranti 2010.doc (dok.nr.8512/11) 

Skagen Litteraturfestival. - Regnskab 2010 Fr Havn Kommune.xls (dok.nr.8511/11) 

Ansøgning KFU - Verdensballet i Skagen 2011 - Verdensballet 2011 - ansøgning Frederikshavn KFU.doc (dok.nr.8152/11) 

Ansøgning KFU - Verdensballet i Skagen 2011 - Berlingske anmeldelse af Verdensballet 2011..docx (dok.nr.8153/11) 

VS: Ansøgning fra FFK Centret - Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalg 2010(1).DOC (dok.nr.3653/11) 

VS: Blues - Blues 2010.xls (dok.nr.3654/11) 

Ansøgning vedr. drifttilskud til Lokalhistoriske forening for Lyngså og omegn 2011 (dok.nr.12469/11) 

Ansøgning vedr. halleje af Arena Nord og Skoler  (dok.nr.12468/11) 
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Ansøgning til KS fra Nordjysk Sinfonietta  (dok.nr.12460/11) 
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9. Orientering om Karizma 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer mundtligt på mødet nyt fra Karizma.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritidscenter indstiller, at Kultur- og 

Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. februar 2011  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jens Porsborg.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1807 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tost 

 Besl. komp: KFU 
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10. Orientering fra forvaltningen  

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer mundtligt på mødet om nyt fra 

forvaltningen.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritidscenter indstiller, at Kultur- og 

Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. februar 2011  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jens Porsborg.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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11. Årsrapport 2009/2010 for Frederikshavn Teaterforening  

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Frederikshavn Teater fremsender årsrapport 2009 /2010 til Kultur- 

og Fritidsudvalgets orientering.   

Børne- og Kulturforvaltning har ikke yderligere bemærkninger til regnskabet.   

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritidscenter indstiller, at Kultur- og 

Fritidsudvalget godkender regnskabet. 

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. februar 2011 

Godkendt.  

  

Fraværende: Jens Porsborg.  

 

Bilag 

Årsrapport Frederikshavn Teaterforening 2009-2010 (dok.nr.152705/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3474 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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12. Afrapportering Skagen Litteraturfestival 2010 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Litteraturfestival 2010 sender en afrapportering til Kultur - og 

Fritidsudvalgets orientering.  

Beløbet vil blive udbetalt administrativt fra forvaltningen.   

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritidscenter indstiller, at Kultur- og 

Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. februar 2011  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jens Porsborg.  

 

Bilag 

Skagen Litteraturfestival. - Frederikshavn Kommune underskudsgaranti 2010.doc (dok.nr.8512/11) 

Skagen Litteraturfestival. - Regnskab 2010 Fr Havn Kommune.xls (dok.nr.8511/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21479 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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13. Henvendelse fra Ole Rørbæk Jensen 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. februar 2011  

Sagen blev drøftet, og genoptages på et senere møde.  

  

Fraværende: Jens Porsborg.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/95 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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14. Henvendelse og invitationer 

 

Sagsfremstilling 

KL’s Kultur- og Fritidskonference den 10.-11. maj 2011 Comwell Kolding  

Kultur og fritid – velfærdens råstof, kit eller flødeskum?  

  

  

Tidligere sendt til udvalget via mail  

  

Til KFU – udvalget. 

Kulturalliancen inviterer til forestilling på Vendsyssel Teater:  

SKAF MIG EN TENOR (Mandag d. 11/4 2011 kl. 19:30) 

  

Opfølgning på invitation.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. februar 2011  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jens Porsborg.  

 

Bilag 

VS: Invitation til KL´s Kultur- og Fritidskonference den 10.-11. maj 2011 - Kultur- og fritidskonference 

2011.pdf (dok.nr.13601/11) 

VS: Invitation til KL´s Kultur- og Fritidskonference den 10.-11. maj 2011 - Invitation Kultur- og 

Fritidskonference.pdf  (dok.nr.13600/11) 

 
 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 
   

 

 
 


