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1. Puljeansøgninger 2. kvartal 2011 

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget har på udvalgsmøde besluttet, at behandle ansøgninger 

4 gange årligt  

Oversigterne vil forekomme 4 gange om året på dagsorden inkl. tilhørende bilag.  

Puljeansøgninger 2. kvartal 2011 

  

 

Indstilling 

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

drøfter sagen 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. juni 2011  

A. afslag 

B. Imødekommet med 20.000 kr.  

C. Imødekommet med 5.000 kr.  

D. Imødekommet med underskudsgaranti på 5.000 kr.  

E. Imødekommet med underskudsgaranti på 5.000 kr. til alle 4 arrangementer.  

F. Afslag. Ole Rørbæk Jensen er inhabil under denne ansøgning.  

  

Pia Karlsen og Bent Bøgsted ønsker ikke at støtte Malurts Jazzklub med et beløb.  

Pia Karlsen ønsker ikke, at støtte Frederikshavn Omegns Havekreds med et beløb.  

  

Fraværende; Jens Porsborg og Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

Bilag til KFU 8. juni 2011 - puljeansøgninger 2. kvartal 2011 (dok.nr.55268/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21479 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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2. Overflytning fra drift til anlæg 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen har udmeldt en økonomisk ramme for de kommunale serviceudgifter i 

2011.  

  

Serviceudgiftsrammen udgør altså det økonomiske rum som Frederikshavn 

Kommune skal holde sig inden for. Såfremt Frederikshavn Kommune overskrider 

serviceudgiftsrammen kan det betyde, at kommunen vil blive pålagt en økonomisk 

sanktion af regeringen.  

  

Det er derfor af højeste prioritet at Frederikshavn Kommune overholder 

serviceudgiftsrammen i 2011.  

  

En mulighed for at skabe plads i serviceudgiftsrammen er at se på, om der er 

driftsudgifter, der rettelig bør afholdes som anlægsudgifter.  

  

På den baggrund er de decentrale enheder blevet anmodet om at gennemgå 

driftsbudgettet for 2011 for at afsøge alle køb/investeringer eller udviklingstiltag, der 

kan konteres som anlægsudgifter.  

  

Der søges samlet overflyttet 2,176 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets 

driftsbudget i 2011 til anlægsbudget. 

 

Indstilling 

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

Fritidsudvalgets driftsbudget i 2011 reduceres med 2,176 mio. kr., der herefter 

optages på anlægsbudgettet for 2011. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. juni 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende; Jens Porsborg og Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

Notat vedrørende serviceudgifter / serviceramme (dok.nr.54627/11) 

KFU: Oversigt drift til anlæg overskud 2010 og rammen 2011 (dok.nr.50360/11) 

Skriftlig præsentation af ØKD-overførsel (dok.nr.47004/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/4355 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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3. Afrapportering 2010 - projekter 2011 - Karizma  

 

Sagsfremstilling 

Projekt KARIZMA blev gennem Kultur - og fritidsudvalget igangsat februar 2010.  

  

Projektet er først og fremmest et projekt til styrkelse af lokalsamfundsudviklingen 

gennem aktiv inddragelse af foreningslivet. Målet er at skabe nye oplevelser og 

fornyet energi i lokalsamfundet. 

  

I den første eksperimenterende fase i 2010 indledtes en dialog med en lang række 

aktører og der blev igangsat både netværksprojekter og konkrete 

oplevelsesprojekter.  

  

Der blev desuden planlagt og budgetlagt projekter frem mod 2011.  

  

D. 3/11 2010 forelagde projektleder status på projektet for Kultur - og 

fritidsudvalget. 

  

Se vedlagte bilag 1.  

  

I slutningen af 2010 blev udarbejdet et administrativt grundlag til bevillingsmæssig 

styring af de afsatte projektmidler.  

  

Se vedlagte bilag 2.  

  

  

I  2011 er projektet videreudviklet – både vedr. netværksdannelse og udvikling af 

større oplevelsesprojekter. Af større projekter kan nævnes:  

  

-       Stütspunkt Nord 

-       Pixeltown 

-       E – music 

-       Is – tølt  

  

Ved større selvstændige projekter skal afleveres regnskab til styregruppen efter 

projektgennemførelse.  

  

  

Projektet realiseres gennem anvendelse af overførte overskud på udvalgets 

område – normalt 500.000 kr. årligt – og styres af projektleder, suppleret med 

administrativ støtte fra Center for Kultur - og fritid. Konkrete bevillinger besluttes af 

styregruppen.  

  

  

Projektets midler kan understøtte eksterne projekter efter ansøgning, og kan 

anvendes til understøtning af udviklingsprojekter i Kultur - og fritidssområdet. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1807 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tost 

 Besl. komp: KFU 
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På mødet vil projektleder gennemgå projektarbejdet i 2010 og kommende projekter 

i 2011, samt orientere om projektets strategiske potentiale i udviklingen inden for 

kultur - og fritidsområdet.  

  

  

Der vedlægges økonomisk oversigt over anvendelse af puljemidler 2010, samt 

disponerede puljemidler 2011.  

  

Se bilag 3.  

  

  

Gæst ved mødet – Projektleder Jens Ole Amstrup  

  

 

Indstilling 

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

  

-      Kultur og Fritidsudvalget tager afrapporteringen til efterretning.  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. juni 2011  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende; Jens Porsborg og Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

Karizma status bilag 1 Karizma  (dok.nr.55239/11) 

Administrativt grundlag. Karizma-pulje. Bilag 2 Karizma (dok.nr.55237/11) 

Økonomisk oversigt 2010 - karizma bilag 3 (dok.nr.55265/11) 

Økonimisk oversigt 2011 - Karizma projekter Bilag 3 (dok.nr.55255/11) 
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4. Genoptagelse af budgetdrøftelse - takster, gebyrer og 

priser. 

 

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.  

  

  

 

Supplerende sagsfremstilling - Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. juni 2011  

Kultur – og Fritidsudvalget har ønsket en drøftelse takster indenfor udvalgetsmøde.  

En række af områdets servicetilbud indeholder brugerbetaling, som en større eller 

mindre del budgetgrundlaget. Området er derfor afhængigt af konjunkturer, 

økonomi af familier samt skiftende tilgang til de forskellige serviceområder.  

  

Det er centerets anbefaling af institutionerne i området løbende følger og tilpasser 

takster mv. til den prisudvikling som udmeldes af Kommunernes Landsforening. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2761 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU 



Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 08. juni 2011 Side 9 af 20 

 

  

Der vedlægges oversigt over takster, gebyrer og priser til udvalgets drøftelse.  

  

  

 

Indstilling - Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni 2011  

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

Fritidsudvalget  

drøfter sagen.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. juni 2011  

Sagen blev drøftet.  

  

Fraværende; Jens Porsborg og Frode Thule Jensen 
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5. Aktivitetscenter Bannerslund 

 

Sagsfremstilling 

Kultur - og Fritidsudvalget har på udvalgsmøde 11. maj 2011 gennemført udfasning 

af en større del af de banearealer i kommunen, der ikke længere har primær 

anvendelse til idrætsformål.  

  

I forlængelse af udvalgsarbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe under 

Folkeoplysningsudvalget, er der lokalt i Strandby / Ellingområdet udviklet et 

samarbejde omkring anlæggene 

  

-           Bannerslundhallen med omgivne banearealer(midlertidigt udfaset i 2004)  

og  

-           baneanlæg og klubfaciliteter ved Skeltvedvej  

  

Som en del af den samlede proces omkring de mange baneanlæg, er der lokalt 

gennemført dialog om mulighederne for at samle anlæggene Bannerslund og 

Skeltvedvej på et anlæg – i tilknytning til Bannerslundhallen. 

  

Der er gennem processen udviklet en solid lokal opbakning til en samlet løsning – 

en løsning der vil styrke lokalområdet og skabe grundlag for udvikling af gode 

faciliteter for de idrætsforeninger, der i dag er delt over to anlæg. Der er derudover 

opbakning til processen fra andre lokale aktører i området.  

  

En samlet løsning vil skabe grundlag for udvikling af et aktivitetscenter for hele 

området.  

  

  

Kultur - og Fritidsudvalget har på møde i maj måned 2011 tilkendegivet støtte til 

denne proces.  

  

Fra grupperne omkring processen er efterfølgende indsendt forslag til overordnede 

ønsker for den proces man foreslår igangsat: 

  

  

-           Man ønsker arbejdet og flytningen igangsat og gennemført hurtigst muligt 

så idrætsaktiviteter kan samles.  

  

-           Energibyen Frederikshavn inddrages med henblik på udvikling af 0-

energiløsninger 

  

-           Umiddelbart skal grusbanen undersøges for hurtig etablering af 

kunststofbane 

  

  

  

En styregruppe er foreløbig nedsat til det videre forløb.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/149 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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Johnny Drejer eller Bjarne Pedersen - SEIF Fodbold 

Christian Bang - SEIF Håndbold 

Kurt Kristensen - Borgerforeningen 

Erik Bang - Bannerslundhallen 

Repræsentanter fra Kultur- og Fritid og Ejendomscenteret, Teknisk Forvaltning  

  

  

            xxxxxxxxxxxxx 

  

  

  

Sammenlægningen af aktiviteter foreslås gennemført i flere etaper:  

  

  

1.fase: 

  

-           sammenlægning af idrætsaktiviteter og genetablering af baner v/ 

Bannerslundhallen 

-           midlertidig indretning af depotfaciliteter for frigivelse af nødvendige 

omklædningsfaciliteter 

-           frasalg af anlægget på Skeltvedvej  

  

Denne fase finansieres gennem opsparede midler i Bannerslundhallen, støtte fra 

Folkeoplysningsudvalgets anlægspulje, og støtte fra Lokale - og Anlægsfonden, 

samt frasalg af anlæg på Skeltvedvej. 

  

Park og Vej der har driftsaftalen på arealerne, som en del af udvalgets grønne 

kontrakt, har anslået følgende til genetablering af arealet v/ Bannerslund:  

  

-           genetablering af banedrift – 140.000 kr. 

-           Dræning af delarealer – 350.000 - 400.000 kr.  

  

Der skal beregnes samlet økonomisk overslag til endelig beslutning i KFU vedr. 

første fase.  

  

Fodboldafdelingen på Skeltvedvej har i en årrække arbejdet på at etablere en 

kunststofbane. I forbindelse med første fase søges denne mulighed realisere ved 

etablering af kunststofbane på nuværende grusbane ved Bannerslund. Finansiering 

af kunststofbanen sker gennem opsparede foreningsmidler og fondsstøtte udefra.    

  

  

  

2. fase: 

  

-           udvikling af depot faciliteter 

-           supplerende bygningsfaciliteter  

  

.                       - styrketræning og fitness faciliteter 

                        - ekstra depot rum - i første omgang pavilloner /containere 
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                        - opvarmningshal /gymnastiksal / aktivitetslokale  

  

Denne fase finansieres gennem eksterne midler – eks. Lokale og Anlægsfonden.  

  

  

3. fase: 

  

-           centeretablering:  

  

o          Reservering af omkringliggende områder for kommende udbygning  

o          Flytning af tennisbaner v/ Nielstrup (etablering nye baner ved 

Bannerslundhallen) 

o          Etablering af petanque baner 

o          Etablering af beachvolley baner 

o          Etablering af bålplads og spejderfaciliteter  

o          Etablering af overnatningsfaciliteter - evt. med FDF Elling 

o          Renovering af udendørsområdet, skaterbaner, multibaner m.v.  

o          Værested for Strandby/Elling området med blandt andet senioridræt  

o          Foreningsbaseret fittness og welness center  

  

  

Finansiering af denne fase en ikke bearbejdet.  

  

  

  

Det er lokalområdets ønske og ambition at processen får fremdrift og igangsættes 

snarest muligt, og det er ambitionen at der kan starte fodboldaktiviteter på 

Bannerslund fra 2012. Det skal bemærkes at 2. og 3. fase ikke er gennemarbejdet 

på nuværende tidspunkt, hvorfor der ikke foreligger færdige planoverslag vedr. 

disse faser. 

  

Der må forventes et udviklingsforløb over flere år, hvor den nedsatte lokale 

styregruppe skal støttes fra Centeret for kultur - og fritids og Ejendomssektion. Der 

vil i disse faser være udviklingsudgifter til Ejendomssektionen, samt behov for 

nødvendige administrative ressourcer fra Centeret for Kultur - og Fritid.  

                         

 

Indstilling 

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

  

-       At Kultur og Fritidsudvalget godkender igangsættelsen af processen 

med henblik på udarbejdelse af projektforslag vedr. fase 1. 

  

-       At Kultur - og Fritidsudvalget ser positivt på udvikling af fase 2 og 3 

og gerne efterfølgende vil se udviklingsforslag.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. juni 2011  

Beslutningspunkt 1. Godkendt  

Beslutningspunkt 2. Godkendt  
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Fraværende; Jens Porsborg og Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

31002 Skeltvedvej.pdf  (dok.nr.15943/11) 

31019 Bannerslundhallen.pdf  (dok.nr.15956/11) 
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6. Ansøgning om værtskab af DM for bygarder 2013 

 

Sagsfremstilling 

Tordenskioldgarden, Frederikshavn og Arena Nord har i samarbejde ansøgt 

Landsgarderforeningen (LGF) om at afholde DM for Bygarder i 2013. Dette er gjort 

i tråd med at Frederikshavn Kommune ønsker at være værtskommune.  

  

DM for Bygarder er en begivenhed, der finder sted hvert andet år. Her har alle 

landets bygarder muligheden for at mødes med musikken som omdrejningspunkt. 

Et DM for bygarder tæller ca. 2500 deltagere, hvoraf gennemsnitsalderen ligger på 

omkring 14 år. DM for bygarder afholdes i Frederikshavn fra den 4. juli til den 7. juli 

2013. 

  

Til at løfte dette store stævne vil der blive involveret ca. 300 frivillige hjælpere.  

  

Der ansøges hermed Kultur- og Fritidsudvalget om kr. 75.000 til dækning af 

henholdsvis: 

  

Leje af stadion: kr. 50.000 

Vand til deltagere: kr. 25.000 

  

  

Center for Kultur- og Fritid kan oplyse Kultur- og Fritidsudvalget om 

at økonomiudvalget ansøges om;  

  

Reception: kr. 10.000 

Markedsføring: kr. 50.000 

  

  

  

 

Indstilling 

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

  

 Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen     
 Kultur- og Fritidsudvalget videre sender ansøgningen til Økonomiudvalget   

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. juni 2011  

Udvalget ønsker at støtte arrangementet med 25.000 kr. Udvalget videresender 

ansøgningen til Økonomiudvalget.  

  

Fraværende; Jens Porsborg og Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

Ansøgning om værtskab af DM for Bygarder 2013 (dok.nr.53554/11) 

Ansøgning - Ansøgning kultur og fritidsudvalget.doc (dok.nr.55548/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/4874 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU/ØU 
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Ansøgning Økonomiudvalget.doc (dok.nr.55550/11) 
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7. Steinway- Flygel på Kappelborg  

 

Sagsfremstilling 

Arne Waage Beck har på vegne af Skagen Musik- og Teaterforening fremsendt 

forslag om at fremtidig placering af deres flygel, Steinway & Sons placeres på 

Kappelborg, i den store sal.  

  

Mulighederne har løbende været drøftet i projektet, som naturligvis støtter op om 

det fine tilbud.  

 

Indstilling 

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

  

         Kappelborg overtager de løbende driftsforpligtelser vedrørende 

instrumentet, anslået årlig udgift 15.000 kr. som afholdes indenfor 

Kappelborg driftsbudget. 

  

         Musik og Teaterforeningen efter aftale kan afvikle koncerter på 

Kappelborg, hvis foreningen ønsker dette, under samme forudsætninger 

som andre foreninger der benytter Kappelborg. 

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. juni 2011  

Beslutningspunkt 1. Godkendt  

Beslutningspunkt 2. Godkendt  

  

Fraværende; Jens Porsborg og Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

Steinw ay-flygel på Kappelborg (dok.nr.53588/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/4875 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

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

 

Sagsfremstilling 

På mødet vil Center for Kultur- og Fritid orientere om 

 Kappelborg  

 Kulturelt Samråd  

 Conventus  
 Iscenter Nord  

  

 

Indstilling 

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

Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. juni 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende; Jens Porsborg og Frode Thule Jensen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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9. Årsregnskab 1. halvår 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Museum fremsender til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering årsrapport 

2010.  

  

Foreningen Laterna Nordica fremsender til Kultur - og Fritidsudvalgets orientering 

årsrapport 2010.  

  

Nordjyllands Kystmuseum fremsender til Kultur - og Fritidsudvalgets orientering 

årsrapport 2010.  

 

Indstilling 

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

Fritidsudvalget taget orienteringen til efterretning  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. juni 2011  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende; Jens Porsborg og Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

Årsregnskab 2010 - Skagens Museum - Årsregnskab 2010.pdf  (dok.nr.49226/11) 

Årsregnskab Laterna Nordica 2010 (dok.nr.53384/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/4363 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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10. Henvendelse og Invitationer 

 

Sagsfremstilling 

Sport Event Denmarks Årsberetning 2010 

  

 

Indstilling 

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

Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. juni 2011 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende; Jens Porsborg og Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

Sport Event Denmarks Årsberetning 2010 (dok.nr.53458/11) 

 
 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 
   

 

 
 


