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1. Årsberetning 2010 for Kultur- og Fritidsudvalgets 

omkostningssteder samt opgørelse af overskud / underskud 

 

Sagsfremstilling 

Det korrigerede budget for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsområde i 2010, 

ekskl. teknisk tillægsbevilling, udgør kr. 111,8 mio. netto og det faktiske forbrug kr. 

109,3 mio.  

  

Nettoresultatet udviser således et mindreforbrug på ca. kr. 2,5 mio., svarende til en 

afvigelse på ca. 2,1 %.  

  

Børne- og Kulturforvaltningens budgetrevision pr. 30.september 2010 angav et 

forventet forbrug svarende til budgettet, og det faktiske resultat er således også 

forbedret med ca. 2,5 mio. kr. i forhold hertil.  

  

Når resultatet opgøres iht. reglerne for økonomisk decentralisering, udgør det 

2.435.715 kr.  

  

For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en overførselsopgørelse 

vedrørende over/underskud samt en specificeret årsberetning. Årsberetningerne 

omfatter:  

  

•           Kort præsentation af institutionen  

•           Orientering om regnskabsresultatet  

•           Gennemgang af opnåede resultater i 2010 

  

Økonomicentret har udarbejdet en økonomisk og tekstmæssig sammenfatning, 

samt en teknisk regnskabsforklaring hvor regnskabsresultatet forklares. Desuden 

har Direktøren formuleret sin vurdering af regnskabsresultatet.  

  

I forhold til det opgjorte overskud, skal det bemærkes, at der i løbet af 2010 er givet 

underskudsgarantier til foreninger og aktiviteter, hvor regnskabet endnu ikke er 

modtaget, og et eventuelt tilskud derfor henstår til udbetaling i 2011. Tilsvarende er 

der fortløbende projekter f.eks. Karizma, som fortsætter i 2011 hvor udgiften i 

henhold til planlægningen skal finansieres af det overførte overskud fra 2010.  

  

Folkeoplysningsområdet har et overskud på 1,3 mio.kr. der primært skyldes lukning 

af en aftenskole, der har tilbagebetalt tilskudsmidler, samt fald på aktivitetsniveauet 

i forhold til 2009. Yderligere er der indhentet mere i refusion fra andre kommuner i 

forhold til budgetteret. 

  

Anlæg: 

Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde har i regnskab 2010 været omfattet af 6 

projekter til en samlet sum af kr. 24,9 mio.kr.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/378 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: befa 

 Besl. komp: KFU 
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Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 4,1 mio.kr. Overskuddet skyldes 

primært forskydninger af projekternes afregning til eksterne entreprenører.  

  

  

Anvendelse af overførte midler til anlægsopgaver.  

  

Forvaltningen har i dialog med de berørte institutioner gennemgået og bearbejdet 

den fremlagte overførselsopgørelse vedr. over/underskud og de tilknyttede 

årsberetninger.  

  

Der er fra direktionen udmeldt mulighed for at evt. overskud på driftsområdet, kan 

tilgå anlægsopgaver i området. Derudover bemærkes at Kultur - og fritidsudvalget 

iht. tidligere beslutninger, ønsker at fastholde midler til projekter indenfor 

Karizmasatsningen og ligeledes ønskes at fastholde midler afsat til Kulturalliancen 

med Hjørring Kommune. 

  

Økonomisk afdeling har meddelt at disse projekter kan fastholdes iht. udmeldte 

regelsæt. 

  

  

På oversigten for overskud/underskud 2010 er anført resultatet for de enkelte 

institutioner og områder. Der anbefales overordnet at de anførte 

overskud/underskud fastholdes på de enkelte institutioner og området.  

  

Anvendelse af evt. overskudsmidler kan efter godkendelse i Centeret for Kultur- og 

fritid anvendes til anlægsudgifter i 2011.  

  

  

  

Det anbefales yderligere at der af overførte midler disponeres midler til løsningen af 

følgende presserende opgaver på KF området: 

  

- 650.000 kr. til løsning af pålagt arbejdsmiljøinvestering på biblioteket i 

Frederikshavn  

- 565.000 kr. til dækning af oparbejdet underskud på musikskolen vedr. udgifter til 

ekstraordinære personaleudgifter, overført underskud fra 2009, feriepenge og 

udgifter til sygdom.  

- 530.000 kr. til dækning af udgifter til feriepenge og oparbejdet flekstid i Det 

Musiske Hus ved overgang til ny organisation  

- 500.000 kr. til Karizma 2011 

- Vestdansk Filmpulje 125.000 kr.  

  

  

Midlerne disponeres af overførte midler på følgende områder:  

  

- 1.270.000 kr. af overførte dispositionsmidler - frie midler 

- 1.100.000 kr. af overførte midler vedr. folkeoplysning - primært ikke anvendte 

aftenskolemidler 
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Indstilling 

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

Fritidsudvalget  

  

         Godkender den forelagte årsberetning på Kultur- og Fritidsområdet  

  

 Godkender, at det opgjorte overskud på 2,4 mio. kr. jf. regelsæt om 
økonomisk decentralisering, overføres til budget 2011  

  

         Godkender indstillingen om anvendelse af overførte midler til projekter og 

anlægsopgaver:  

  

·         650.000 kr. til løsning af pålagt arbejdsmiljøinvestering på 

biblioteket i Frederikshavn 

·         565.000 kr. til dækning af oparbejdet underskud på musikskolen 

vedr. udgifter til ekstraordinære personaleudgifter 

·         530.000 kr. til dækning af udgifter til feriepenge og oparbejdet 

flekstid i Det Musiske Hus ved overgang til ny organisation  

·         500.000 kr. til Karizma 2011 

·        Til Vestdanske Filmpulje 125.000 

  

  

 Godkender, at det overskydende rådighedsbeløb til anlægsprojeketer på 
4,1 mio. kr. overføres til budget 2011.  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. april 2011  

Indstilling 1. Godkendt  

Indstilling 2. Godkendt  

Indstilling 3. punkt 2. Godkendt - Peter Laigaard "På grund af dårlig planlægning og 

styring kan jeg ikke støtte indstillingen om det fulde beløb".´  

Indstilling 3. punkt 4. Ole Rørbæk Jensen ønsker at starte med 250.000 kr. til 
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Karizma, 150.000 kr. til Kulturelt samråd og 100.000 kr. til frie midler.  

Indstilling 4. Godkendt  

  

Peter Laigaard havde gerne set at der blev afsat en pulje til energirigtig renovering. 

Beløbet bør tages fra musikskolen og Karizma - 500.000 kr.   

 

Bilag 

Notat fra Bibliotek vedr. påbud (dok.nr.32623/11) 

KFU Sammenfatning af over/underskud og årsberetninger 2010 Kultur og 

Fritidsudalget (dok.nr.26837/11) 
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2. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget fremsender budgetopfølgning prr.28. februar 2011 til drøftelse i 

de stående udvalg  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller til orientering og drøftelse  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. april 2011  

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Budgetopfølgning 28.2.11 (dok.nr.22356/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/549 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: joki 

 Besl. komp: KFU 

 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 06. april 2011 Side 9 af 20 

 

 

3. Baneanlæg - udvikling på fritidsområdet- 1. drøftelse 

 

Sagsfremstilling 

På det årlige dialogmøde indenfor Kultur- og Fritidsområdet, som dette år blev 

afholdt 2. juni 2010, blev der drøftet en række af de udfordringer området må 

imødese de kommende år.  

  

På baggrund af drøftelser mellem Center for Kultur og Fritid samt Park og Vej 

vedrørende mindre anvendelse / ingen anvendelse af anlæg blev der nedsat en 

arbejdsgruppe i Folkeoplysningsudvalget, med repræsentanter fra det politiske 

system og foreningslivet for at igangsætte arbejdet.  

  

Folkeoplysningsudvalget har endvidere være på studietur rundt om i kommunen.  

  

Arbejdsgruppen har den 24. november 2010 udsendt første forslag til høring i de 

berørte klubber. På baggrund af de indkomne høringssvar har arbejdsgruppen 

gennemgået de enkelte banearealer og fremsender forslag til følgende 

reguleringer.  

  

Det bemærkes at der samtidig gennemføres en analyse af aktivitetsniveau i 

Aalbæk og Skagen, som ligger udenfor den grønne kontrakt.  

  

Arbejdsgruppen har haft 2 hovedmålsætninger:  

 at sikre effektive anlæg i alle større og mindre bysamfund i kommunen, 

med henblik på at fastholde gode vilkår for idrætslivet  

 at udfase anlæg der ikke længere anvendes til idrætsbrug  

  

Supplerende anbefales større udviklingsprojekter:  

 Proces vedrørende Jerup - flytning af eventuelle aktiviteter til skoleområdet  

 Proces vedrørende Skeltvedvej/Bannerslund igangsættes 

 Proces vedrørende Præstbro - omdannelse af aktivitetsmuligheder 

  

Efter færdiggørelse af processen overdrages de udfasede arealer til 

Ejendomscentret og der gennemføres en forhandling om driftsvilkår indenfor den 

eksisterende kontrakt med Par og Vej.  

  

  

 

Indstilling 

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

Folkeoplysningsudvalget anbefaler det foreliggende overfor Kultur- og 

Fritidsudvalget. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/149 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: FOU 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 06. april 2011 Side 10 af 20 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. marts 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Pia Karlsen, Karina Gajhede og Bruno Müller  

 

Supplerende sagsfremstilling - Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. april 2011 

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter Folkeoplysningsudvalgets anbefalinger.   

 

Indstilling - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2011 

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

drøfter sagen.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. april 2011  

Udvalget drøftede sagen.  

Forslag til udfasning af grønne anlæg sendes til evt. udtalelse ved de berørte 

parter, udtalelse fristen er senest 1. maj 2011. Udvalget ser positivt på det forelagte 

forslag.  

 

Bilag 

Bilag til FOU møde - endeligt forslag til udfasning af grønne anlæg (dok.nr.29739/11) 
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4. Drøftelse af Årsmøde Kulturelt Samråd  

 

Sagsfremstilling 

Drøftelse af årsmøde i Kulturelt Samråd 2011 

 

Indstilling 

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

drøfter sagen.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. april 2011  

Sagen blev drøftet. Ole Rørbæk Jensen ønsker, at Kulturelt Samråd får en 

budgetmæssig bevilling.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/6775 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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5. Musikskoletakster 2011 og 2012 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn kommunes Musikskole har på bestyrelsesmøde den 8. marts 2011 

besluttet, at anbefale en hævning af elevbetaling for skoleåret 2011/2012  

De nuværende musikskoletakster er fastlagt med virkning fra skoleåret 2010/2011.  

I takt med den almindelige pris- og lønfremskrivning fremsendes forslag til justering 

af musikskoletakster med virkning fra 1.august 2011 dvs. med virkning fra skoleåret 

2011/2012.  

Den generelle fremskrivning er på 5 % men for takststigning for talentklassen 

anbefales der en stigning på 50 % i 2011/2012 og 50 % 2012/2013   

Talentklassen har været støttet af Kunstrådet, men er det ikke i samme omfang 

mere. Talentpuljen var en udviklingspulje, og ikke en driftspulje.  

Mange musikskoler har brugt puljen til at nedbri nge elevbetalingen, og ligeledes i 

Frederikshavn kommune. Nu da tilskuddet er skåret ned, er talentklassen en meget 

dyr post for musikskolen.  

Talentklassen i Frederikshavn Kommune er en af de billigste i Nordjylland, derfor 

vurderer bestyrelsen for musikskolen, at talentklassen kan bære en sådan hævelse 

af taksterne. 

Musikskolen har fortsat et antal fripladser til børn og unge fra økonomisk vanskeligt 

stillede familier.  

Forslaget til justering af musikskoletakster holder fortsat den samlede elevbetaling 

indenfor rammen af Musikloven.  

Justeringen af takster vil betyde, at musikskoletaksterne i Frederikshavn Kommune 

fortsat ligger undere landsgennemsnittet for musikskoletakster.  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

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

indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet at godkende forslag til 

Musikskoletakster 2011-2012.    

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. april 2011  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2264 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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Bilag 

Referat fra Musikskolenbestyrelses møde  (dok.nr.32645/11) 

Udregning af taksstigning på musikskolen 2011/2012 (dok.nr.32644/11) 
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6. Den Vestdanske Filmpulje 2010 /2011 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har siden 2001 deltaget som medlem i arbejdet i Den 

Vestdanske Filmpulje. I de forløbne år har dette været grundlaget for kommunens 

støtte til Nordisk Filmfestival, som hvert andet år gennemføres i Frederikshavn 

Kommune.  

  

Samarbejdet giver netværk og viden om udviklingen indenfor området og knytter 

Frederikshavn Kommune til netværket indenfor den Vestdanske Filmpulje, som ud 

over Frederikshavn har følgende kommuner som medlem – Holstebro, Viborg, 

Århus og Aalborg.  

  

Der har i årene været et medlemsbidrag på 1 kr. pr. indbygger. Dette har skabt 

mulighed for, at Nordisk Filmfestival har kunnet søge støtte i puljen til festivalens 

aktiviteter. Puljen har støttet de tilbagevendende festivaler med op til 100.000 kr. 

pr. festival. 

  

I bestyrelsen for Den Vestdanske Filmpulje er besluttet, at kommuners bidrag efter 

kommunesammenlægningerne kan fastholdes på oprindelig størrelse.  

  

  

Medlemsbidraget til Den Vestdanske Filmpulje indgår som en fast bevilling under 

Kultur- og Fritidsudvalgets dispositions midler.  

  

Den Vestdanske Filmpulje har pr. 16. marts 2011fremsendt anmodning om 

indbetaling af bidrag for 2010 og 2011. 

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

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

  

 Godkender betalingen for medlemskab for 2010 og 2011, finansieret 
indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionsmidler.  

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. april 2011  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2703 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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Godkendt.  
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7. Orientering fra Center for Kultur- og Fritid 

 

Sagsfremstilling 

Center for Kultur- og Fritid vil mundtligt på mødet orientere om nyt fra Kultur - og 

Fritid. 

 Kulturalliancen fælles møde med Hjørring Kultur- og Fritidsudvalg og 

Frederikshavn kommunes Kultur- og Fritidsudvalg  

 Lukning af bibliotekerne i Frederikshavn og Skagen i forbindelse med 
etablering af RFID  

 Kulturhusleder på Kappelborg  

  

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. april 2011  

Taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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8. Orientering vedr. Stützpunkt Nord 

 

Sagsfremstilling 

Projektansvarlige Erik Holm Sørensen orienterer på mødet om Stützpunkt Nord.  

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. april 2011  

Taget til efterretning 

Et enigt udvalg bakker op om projektet Stützpunkt Nord.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/11992 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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9. Fastlæggelse af budgetdialogmøde forår 2011 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes budgetproces indebærer, at fagudvalgene i 

forårsperioden skal afholde budgetdialogmøder med interessenter på udvalgets 

område.  

  

Forvaltningen foreslår følgende omkring afvikling af dialogmøder i 2011:  

  

Møde for kultur- og Fritidsområdet 

  

Deltagere kultur: Repræsentanter for Kulturelt Samråd og bestyrelser på 

kulturområdet samt ledere for såvel kommunale som selvejende institutioner.  

  

Deltagere Fritid: Repræsentanter for Folkeoplysningsudvalget, bestyrelsen for 

Idrætssamvirket, bestyrelsen for FUF samt halinspektørerne for såvel kommunale 

som selvejende haller.  

  

På mødet giver formanden en kort orientering om Kultur- og Fritidsudvalgets 

arbejde. Desuden vil der blive givet et kort oplæg til drøftelse om budget 2012 

efterfulgt af udveksling af ideer og synspunkter vedrørende budgettet.  

  

På mødet gives information om budgetprocedure, budgetforudsætninger og 

budgetmuligheder.  

Endvidere vil der være mulighed for udveksling af ideer og synspunkter. 

  

Center for Kultur- og Fritid foreslår at afholde dialogmøde tirsdag den 21. juni 2011.  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

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

godkender foreslået dato til afholdelse af fælles dialogmøde  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. april 2011  

Dialogmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. 19.00 

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1919 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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10. Henvendelse og invitationer 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. april 2011  

Intet.  

  

 

 
 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 
   

 

 
 


