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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  
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1. Budgetrevision pr. 31. marts 2011 

 

Sagsfremstilling 

Center for Kultur- og Fritid har foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 for 

Kultur- og Fritidsudvalgets område.  

  

Center for Kultur- og Fritid orienterer i mødet om resultatet af budgetopfølgningen.  

  

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 11. maj 2011 

Orienteringen er taget til efterretning.  

  

  

 

Bilag 

budgetrevision 31.3.11 KFU (dok.nr.39988/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/378 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: befa 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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2. Drøftelse af særlige forudsætninger for budget 2012 - 2015 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget godkendte den 23. marts 2011 forslag til proces for arbejdet med 

budget 2012 - 2015. Heraf fremgår:  

  

 ”På udvalgenes møder i maj gøres status på budgettet i forhold til de hidtidige 

indregnede forudsætninger. Hvis der er behov herfor, udarbejdes der forslag til, 

hvilke initiativer der yderligere skal iværksættes på denne baggrund”.  

  

De enkelte centerchefer har i samarbejde med Økonomicenteret udarbejdet 

oversigter over de budgetforudsætninger – gældende for 2011 til 2014 – som er 

vedtaget ved følgende:  

a.         Budgetvedtagelsen for 2010 

b.         Genåbningen af budgettet for 2010 

c.         Budgetvedtagelsen for 2011 

  

Herefter er disse drøftet indenfor de enkelte direktørområder, og der er gjort status i 

forhold til de initiativer der er – eller fortsat skal iværksættes i forhold til disse 

forudsætninger. 

  

På udvalgsmødet præsenteres resultatet af disse drøftelser, og der lægges op til 

en drøftelse herom, herunder eventuelle særlige forhold, som kan få væsentlig 

betydning for den økonomiske og/eller aktivitetsmæssige udvikling i 

budgetperioden.  

  

  

 

Indstilling 

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

Fritidsudvalget drøfter særlige forudsætninger, der skal indarbejdes i 

budgetlægningen for 2012 - 2015.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 11. maj 2011 

Sagen blev drøftet.  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2761 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU 
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3. Ændring af driftsstøttegrundlag haller og oplevelsescenter  

 

Sagsfremstilling 

Drøftelse af kommissorium i forlængelse af temamøde i efterår 2010.  

  

I KFU - udvalgets behandling af temarapport den 6. oktober 2010, indgik 

anbefalinger vedr. fordelings af driftstilskud til haller og oplevelsescentre. KFU - 

udvalget anbefalede på mødet, at der arbejdedes videre med anbefalingerne.  

  

  

Citat fra temarapport vedr. driftstilskud: 

  

Forslag til k riterier for tildeling af driftstilskud. 

Kommunens driftstilskud til idrætsanlæg tildeles ud fra et lighedsprincip om, at alle 

kommunens borgere får mulighed for at anvende tidssvarende faciliteter og 

modtage ens service til samme pris, uanset anlægget placering og ejerforhold.  

Tilskuddet skal således gives ud fra den gennemsnitlige tilskudstimepris for 

sammenlignelige anlæg i kommunen.  

Der ydes ikke kommunale tilskud til sideløbende aktiviteter som drift af cafeteria, 

overnatningsvirksomhed, motionscenter eller andre lignende kommercielle 

ak tiviteter. 

Det kommunale tilskud knytter sig således til den primære drift af selve 

idrætsanlægget med tilhørende birum, som naturli gt hører til for opretholdelse af 

anlæggets kerneydelse.  

Årsrapport skal indsendes til Frederikshavn Kommune inden udgangen af maj det 

følgende år.  

  

  

  

Center for Kultur og fritids har i samarbejde med kommunens økonomicenter 

gennemarbejdet det samlede tilskudsområde og kan på efterfølgende møde 

forelægge beslutningsforslag.  

De enkelte driftstilskud for centrene blev ved kommunesammenlægningen i 2007 

overført direkte til den nye struktur, og udviser store forskelle iht. støtte på 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/149 

 Forvaltning: BKf 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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centrenes kerneaktivitetsområder.  

Der anbefales en indkøringsperiode ifb. med kommende harmonisering, og der 

ønskes på mødet en drøftelse af hvilket/hvilke forslag der skal arbejdes videre 

med.  

  

  

  

1)     Et forslag der i løbet af 5 år fuldt ud harmoniserer støtten pr. aktivitetstime 

på kerneområderne.  

  

2)      En model med fast grundtilskud pr. hal/oplevelsescenter og en 

harmonisering over 5 år af støtten pr iht. aktivitetstime på kerneområderne  

  

3)     Er model hvor der alene indfases besparelser for 2010 iht. harmonisering 

af støtten pr aktivitetstime på kerneområderne.  

  

  

På mødet vil forvaltningen forelægge eksempel på beregningsgrundlag.  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

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

Fritidsudvalget godkender, at  

  

 Udvalget drøfter sagen  
 Udvalget anbefaler hvilken model / modeller der skal arbejdes videre med.  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 11. maj 2011 

Sagen blev drøftet.  

Der arbejdes videre med model 2 og 3, samt alternativer.  

Sagen genoptages.  

 

Bilag 

Uddrag af rapport - Realisering af besparelser for 2011 og overslagsårene i relation til anvendelsesgrad 

på de enkelte anlæg - 45780-11_v1_Realisering af besparelser for 2011 og overslagsårene i relation til 

anvendelsesgrad på de enkelte anlæg.DOCX (dok.nr.46145/11) 
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4. 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 
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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.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Kultur- og Fri tidsudvalget den 11. maj 2011 

Baneanlæg - udvikling på fritidsområdet - 2. drøftelse 

  

  

Center for Kultur- og Fritid har på baggrund af tidligere beslutning udsendt 

materialet til evt. supplerende udtalelse ved de berørte parter.  

  

Der er til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering kommet 3 indlæg - se bilag. 

  

 

Indstilling - Kultur- og Fritidsudvalget den 11. maj 2011  

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

  

  

 Drøfter de indkommende breve  

 Træffer beslutning om udfasning af grønne arealer  

  

 Igangsætter processen vedr.  

  Jerup – flytning af eventuelle aktiviteter til skoleområdet  

  Skeltvedvej /Bannerslund igangsættes 

  Præstbro – omdannelse af aktivitetsmuligheder 

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 11. maj 2011 

Drøftet. 
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Udvalget følger arbejdsgruppens forslag til udfasning af grønne anlæg, dog således 

at der ikke sker udfasning af banen i Thorshøj. 

Proces vedr. de 3 områder igangsættes. 

 

Bilag 

Bilag til FOU møde - endeligt forslag til udfasning af grønne anlæg (dok.nr.29739/11) 

Try-Thorshøj - 2. kommentar til forslag om udfasning af grønne anlæg (dok.nr.47018/11) 

FFK - 2. kommentar til forslag om udfasning af grønne anlæg (dok.nr.47015/11) 

Præstbro - 2. kommentar til forslag om udfasning af grønne anlæg (dok.nr.47014/11) 
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5. Conventus 

 

Sagsfremstilling 

Center for Kultur- og Fritid har fået forelagt en henvendelse vedr. IT- systemet 

Conventus.  

  

Center for Kultur- og Fritid anbefaler, at der kommer en repræsentant fra 

Conventus samt en repræsentant fra en kommune, som benytter programmet, på 

temamøder i nær fremtid.  

  

  

  

 

Indstilling 

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

drøfter sagen.   

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 11. maj 2011 

Sagen blev drøftet.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/95 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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6. Uddeling af Brøndums legat 1. halvår 2011 

 

Sagsfremstilling 

Brøndums Legat - tilskud til kulturelle formål, administreres af Kultur - og 

Fritidsudvalget. 

Tilskud kan søges til initiativer, der har som formål at fremme gl. 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 23.000 kr. til uddeling 1. uddeling  

  

  

Følgende ansøgninger er modtaget til 1.halvår uddeling: 

  

A.    Skagen By- og Egnsmuseum – Egnsspil 2011            15.000 kr.  

  

B.    D.H.F. Skagen – humanitær forening                           ikke specifik t  

  

C.    Jubilæum komiteen – Spil i byfogedskoven - 

  

Skagen 600 års jubilæum                                         10.000 kr.  

  

D.    Skagen Litteraturfestival 2011                                    15.000 kr.  

  

  

  

 

Indstilling 

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

 drøfter sagen 

 Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om fordeling af midlerne   

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 11. maj 2011 

Sagen blev drøftet.  

Midlerne tildeles således;  

A. imødekommes med 6.500 kr.  

B. afslag 

C. imødekommes med 10.000 kr.  

D. imødekommes med 6.500 kr.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2481 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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Bilag 

Ansøgninger til Brøndumslegat forår 2011 (dok.nr.45010/11) 
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7. DGI Landsstævne 2017 

 

Sagsfremstilling 

På dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalgene i Frederikshavn og Hjørring 

Kommune blev der rejst muligheden for at byde ind på DGÍ s Landsstævne 2017.  

  

Der ønskes en principiel drøftelse af hvorvidt Frederikshavn Kommune skal går 

aktivt ind i ansøgningsprocessen. 

  

  

 

Indstilling 

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

drøfter sagen.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 11. maj 2011 

Sagen blev drøftet.  

Udvalget ser positivt på at Center for Kultur- og Fritid videre med undersøgelser af 

processen. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/95 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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8. Årsrapport Ålbæk Kulturhus 2010 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Ålbæk Kulturhus fremsender årsrapport 2010 til Kultur- og 

Fritidsudvalgets orientering.   

  

  

  

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 11. maj 2011 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Aalbæk kulturhus - regnskab 2010 og ansøgning om driftstilskud 2011 (dok.nr.36995/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3188 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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9. Årsrapport Dybvad Hallen 2010 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Dybvad Hallen fremsender årsrapport 2010 til Kultur- og 

Fritidsudvalgets orientering.   

  

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 11. maj 2011 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Årsrapport 2010 - Dybvadhallen  (dok.nr.37000/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3189 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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10. Skagen Festival Årsregnskab 2009/2010 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Festival Fond sender til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering årsrapport 

2009/2010.  

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 11. maj 2011 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Årsregnskab 2010 (dok.nr.46222/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9533 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: KFU 

 
 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 11. maj 2011 Side 18 af 18 

 

Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Mogens Brag 
   

      

Pia Karlsen 
   

      

Bent Bøgsted 
   

 

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Jens Porsborg 
   

 

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Peter Laigaard 
   

 

 
 


