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1. Forslag til budget 2012 og overslagsårene

Sagsfremstilling
Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid har indenfor den udmeldte
budgetramme for Kultur- og Fritidsudvalgets ressort udarbejdet et administrativt
budgetoplæg, som sammen med de øvrige områders bidrag udgør Direktionens
budgetforslag for 2012 – 2015.
Økonomiudvalget behandlede den 5. august 2011 Direktionens budgetforslag og har
efterfølgende fremsendt budgetforslaget til drøftelse i alle fagudvalg, herunder Kultur- og
Fritidsudvalget.

Økonomiudvalget besluttede den 5. august, at der i det videre budgetarbejde indregnes
følgende tiltag:
”At udvalgene pålægges at finde forslag til at sænke serviceniveauet, herunder foretage
strukturtilpasninger, med hvad der svarer til en reduktion på 3% af den samlede
budgetramme på serviceudgifterne, i alt 83.497.200 kr. Besparelsen skal være fuldt ud
implementeret i 2013. I 2012 skal der spares 41.748.600 kr. svarende til 1,5%”

Økonomiudvalgets budgetforslag for budget 2012 – 2015 (trykt udgave) er allerede udsendt
til Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer.

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

drøfter Økonomiudvalgets budgetforslag for 2012 – 2015
indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2011
Drøftet.
Sagen genoptages på ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 30. august 2011.

Fraværende: ingen

 Åben sag
 Sagsnr: 11/2761
 Forvaltning: Center for Kultur og
Fritid
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU
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2. Budgetrevision 2011 pr. 30. juni 2011

Sagsfremstilling
Økonomicenteret har foretaget budgetrevision pr. 30. juni 2011 for Kultur- og
Fritidsudvalgets område.
Der orienteres i mødet om resultatet af budgetrevisionen.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at notat fra
budgetrevisionen på Børne- og Ungdomsudvalgets område videreformidles til Byrådets
orientering.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2011
Orienteringen blev taget til efterretning.
Anbefales videreformidlet til byrådet.

Fraværende: ingen

Bilag

budgetrevision 30.6.11 KFU (dok.nr.69933/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/549
 Forvaltning: Center for Kultur og
Fritid
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU
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3. Udvikling af kultur- og fritidsområdet - opfølgning efter

byrådsseminar juni 2011

Sagsfremstilling
Som en del af budgetdrøftelsen anbefales at udvalget gennemgår de udfordringer der
dannende grundlag for drøftelserne på byrådsseminar d. 6 og 7. juni 2011.
I det foreliggende materiale peges på en række konkrete områder hvor kultur - og fritidslivet
de kommende år kan iværksætte udviklingstiltag og gennemføre ændringer for at skabe den
fornødne modernisering af det samlede område.
Der vedlægges uddrag af materiale fra byrådsseminar med fremhævelser af punkter i
relation til KFU udvalgets område.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Kultur- og Fritid indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2011
Sagen blev drøftet.

Fraværende: ingen

Bilag

Byrådsseminar sammenfatning  (dok.nr.80063/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/2761
 Forvaltning: Center for Kultur og
Fritid
 Sbh: jada
 Besl. komp: KFU



Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 17. august 2011 Side 7 af 20

4. Conventus - kommunal IT-platform for foreninger

Sagsfremstilling
Efter ønske fra Kultur- og Fritidsudvalget er Jimmy Damgaard, Conventus A/S og en
repræsentant fra DGI indbudt til at gennemgå IT-værktøjet Conventus.

Conventus er et internetbaseret hjælpeværktøj til foreninger. Værktøjet skaber overblik og
samler informationer på et fælles sted. Primært for personer i bestyrelser og udvalg, trænere
samt foreninger og haller.

Formålet med systemet er at få etableret en kommunal IT-platform og en ensartet
IT-brugerflade, der kan lette og kvalificere det frivillige arbejde m.v..
Repræsentanter for Conventus og DGI vil ved hjælp af powerpoint vise, hvilke
arbejdsopgaver systemet kan løse hos foreninger, i Center for Kultur og Fritid og
styringselementer til idrætsfaciliteter. Her ud over en generel beskrivelse af systemet.

Ud over repræsentanter for Conventus og DGI deltager Tanja Svendsen fra Center for
Kultur- og Fritid i dette punkt.
Gæster er inviteret til kl. 16.

Indstilling
Direktøren for Center for Kultur- og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager
gennemgangen af Conventus til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2011
Taget til efterretning.

Fraværende: Bent Bøgsted

 Åben sag
 Sagsnr: 09/95
 Forvaltning: Center for Kultur og
Fritid
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU
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5. Afhjælpning af tagskade på Iscenter Nord

Sagsfremstilling
Ved tilsyn af Iscenter Nord i maj måned 2011 i forbindelse med renovering af tagpap på
opvisningshallen, er Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter blevet opmærksom på, at de
bærende trapetzplader er beskadiget i kritisk omfang. Skaderne kan være forårsaget af sne
ophobning.

Tagområdet på sydvestvendte side af opvisningshallen er berørt af skaderne. Se vedlagte
skitse.
Omfanget af skaderne er efterfølgende undersøgt af rådgivningsfirmaet COWI.
Rådgivningsfirmaet bekræfter, at der er sket skade på ståltrapetzplader placeret mellem de
bærende træbuer. Det er nødvendigt at reparere den opståede skade, da hallen alternativt må
lukkes i vinterperioden, hvor der er risiko for sneophobning.

Mulighed for forsikringsdækning er undersøgt, men ikke mulig, idet kommunen ikke er
forsikringsdækket for sneophobning. 

Kommunens Ejendomscenter har på vegne af Center for Kultur og Fritid indhentet to tilbud
på udbedring af iscenterets tagskade. Tilbudene er afgivet på baggrund af udbudsmaterialet
udarbejdet af Rådgivningsfirmaet COWI.
De indkomne tilbud er vedlagt som lukket bilag.

Det mest fordelagtige tilbud er modtaget fra entreprenørvirksomheden Trigon med et
grundbeløb på 690.000 kr. ekskl. moms, samt en pris pr. skadede m2.

Entreprisesummen excl. moms er fordelt således:
Grundbeløb                               690.000 kr.
m2 pris                                     180.000 kr.
I alt                                           870.000 kr.

Uforudsete udgifter (10%)            87.000 kr.

Bygherrehonorar (10%)                87.000 kr.
til kommunens Ejendomscenter.

Totalsum                                 1.044.000 kr.

Center for Kultur og Fritid anbefaler, at udgiften henstår til betaling i 2012 og dermed
indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2012, og med bemærkning om,
at udvalget efterfølgende kan søge om at få udgiften dækket via den tværgående
budgetramme 2012 til vedligeholdelse/renovering af kommunens bygninger.
Da det er nødvendigt at igangsætte arbejdet umiddelbart, for at begrænse generne for
aktiviteterne i Iscenter Nord, og da reparationen kan gennemføres indenfor kommende
måned, anbefales det, at arbejde påbegyndes snarest.

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

godkender, at udbedring af tagskade på Iscenter Nord igangsættes straks på
baggrund af tilbud fra Entreprenørvirksomheden Trigon
beslutter at udgiften afholdes i 2012 - i første omgang finansieret indenfor Kultur-
og Fritidsudvalgets budgetramme for 2012.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2011
Godkendt.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/7417
 Forvaltning: Center for Kultur og
Fritid
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU
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Fraværende: Bent Bøgsted

Bilag
Iscenter Nord - Tagskade - Iscenter Nord.pdf (dok.nr.80156/11)
Iscenter Nord - Tagskade - tilbud iscenter nord.msg (dok.nr.80158/11)
Iscenter Nord - Tagskade - tilbud iscenter nord.msg (dok.nr.80157/11)
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6. Tilpasning af foreningsområdets gebyrsatser vedr. lokaler

Sagsfremstilling
I forlængelse af de to afholdte dialogmøder på Kultur- og Fritidsudvalgets område er der i
Folkeoplysningsudvalget nedsat en arbejdsgruppe til at belyse tilskudsordningen
”Frederikshavner Ordningen”, herunder justering af de nuværende gebyrsatser, for på den
måde at harmonisere vilkårene for foreningernes anvendelse af kommunale og selvejende
haller.

Arbejdsgruppen foreslår en regulering af gebyrsatserne, således at satserne følger og
samtidig reguleres i lighed med prisudviklingen på takstområdet, som årligt udmeldes af
Kommunernes Landsforening (KL).

KL-satsen for selvejende haller udgør i 2011 kr. 235,85.
Ved fuld refusion (75 %) af lokaletilskud for aktiviteter for børn og unge under 25 vil
timeprisen være ca. 60 kr. At hæve den kommunale takst for lån af lokale til dette niveau,
vil skabe en rimelig overensstemmelse mellem gebyrudgifter i kommunale haller og
KL-satser i selvejende institutioner
Arbejdsgruppen foreslår udover regulering af kommunale hal-priser, at øvrige satser
ligeledes reguleres, da disse gebyr-satser ikke tidligere har været reguleret. Forslag til
regulering er vedlagt.
Reguleringen indarbejdes i Folkeoplysningsudvalgets fordelingspuljer.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og
Fritidsudvalget via Økonomiudvalget anbefaler, at byrådet

1. tiltræder den foreslåede justering af gebyrsatser for lån af kommunale lokaler
2. tiltræder, at regulering gebyrsatserne fremover følger KL’s prisudvikling
3. tiltræder, at FrederikshavnerOrdningen tilrettes jf. beslutning i pind 1 og 2.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2011
Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget vil fortsat arbejde for at afklare muligheder for at harmonisere
området.

Fraværende: Bent Bøgsted

Bilag

FOU arbejdsgruppe - Forslag til ændring af gebyrsatser (dok.nr.81457/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/7652
 Forvaltning: Center for Kultur og
Fritid
 Sbh: tasv
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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7. Henvendelse fra byrådsmedlem Ole Rørbæk Jensen vedr.

Sangens Dag ved Jernkilden

Sagsfremstilling
Byrådsmedlem Ole Rørbæk Jensen har bedt om, at Elsebeth Mørks ansøgning på vegne af
”Sangens Dag ved Jernkilden” i Sæby sættes på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den
17. august 2011 til drøftelse.

Ifølge ansøgning beder Elsebeth Mørk Kultur- og Fritidsudvalget om 12.000 kr. til
afholdelse af ”Sangens Dag ved Jernkilden 2011”. 

Af ansøgningen fremgår, at arrangementet, der finder sted anden fredag i september 2011
har været en årlig begivenhed siden 2008.
I arrangementet vil der være fællessang med Sæby og omegns sangkor i alderen 8 – 80 år
samt indbudte solister. Udover glæden ved at dele denne sangglæde med andre i
fællesskabet, vil der være samarbejder med Sæby Museums forening, Sct. Georgs Gildet i
Sæby, Nordjyllands Kystmusen og Hjemmeværnet.
Center for Kultur- og Fritid kan supplerende oplyse, at Kultur- og Fritidsudvalget i 2010
bevilligede 10.000 kr. til ”Sangens Dag ved Jernkilden”.
Restsummen af Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler 2011 udgør kr. ca. 160.000.

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

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2011
Et flertal i udvalget bevilger 10.000 kr.
Beløbet finansieres af udvalgets disponible midler for 2011.

Mogens Brag og Frode Thule Jensen kan ikke tilslutte sig beslutningen.

Fraværende: Bent Bøgsted

Bilag

Sangens Dag ved Jernkilden 2011 (dok.nr.79787/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/21479
 Forvaltning: Center for Kultur og
Fritid
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU
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8. Frederikshavn Kommunes Museumspolitik

Sagsfremstilling
Center for Kultur og Fritid har i samarbejde med Center for Udvikling og Erhverv
udarbejdet et nyt revideret forslag til museumspolitik for Frederikshavn Kommune.

Forslag til Museumspolitikken har tidligere været behandlet i Kultur og Fritidsudvalget og
sendt i høring. I forbindelse med høringsperioden blev der afholdt et fællesmøde med
repræsentanter fra bestyrelser og ansatte på museerne for at få museernes kommentarer til
udkastet.

På mødet fremkom der en række bemærkninger og der blev udtrykt ønske om at revidere
det foreliggende høringsudkast.

Der blev herefter igangsat en proces i samarbejde med repræsentanter fra museerne med
henblik på at indarbejde justeringer efter indkomne høringssvar i politikken, der omfatter
kommunens statsanerkendte og kommunalt støttede museer.

De væsentlige hovedpunkter i politikken:

Museerne har en central rolle som kulturudbyder og kulturformidler af lokal
historie i Frederikshavn Kommune. Samlingerne er med til at definere og forme
vores lokale identitet både som individer og lokalsamfund.

Frederikshavn Kommune ønsker, at museerne igennem målrettede indsatser
indtager en central position i udvikling af nye netværk der målrettet skal fokusere
på at professionalisere brugerinddragelsen i kommunens kulturinstitutioner.

Museerne skal styrke deres position som indholdsleverandør til
oplevelseserhvervene og indgå alliancer med erhvervs – og turismelivet i forhold
til at skabe oplevelser og vækst i lokalområdet.

Politikken udmøntes i resultatkontrakter med de enkelte museer. Kontrakterne skal
være et redskab til at omsætte politikken til konkret handlinger, og skabe synlighed
omkring museernes aktiviteter, samarbejds- og partnerskabsrelationer. 

Gæst i mødet er kulturkonsulent Center for Kultur og Fritid Uffe Borg.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
anbefaler revideret forslag til museumspolitik overfor byrådet.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2011
Anbefalet videresendt til byrådet.

Fraværende: Bent Bøgsted

Bilag

Bilag 1 - Museumspolitik 2011.pdf (dok.nr.66687/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/1447
 Forvaltning: BKF
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU/BR
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9. Afrapportering Stützpunkt Nord 2011

Sagsfremstilling
Den 20.-22. maj 2011 afholdt foreningen Stützpunkt Nord, Nordjyllands Kystmuseum i
samarbejde med Frederikshavn Kommune den hidtil største historiske markering af
besættelsestiden.

Under den fælles betegnelse ”Stützpunkt Nord” blev der afholdt forskellige arrangementer
rundt om i Frederikshavn by og omegn, kombineret med aktiviteter på henholdsvis Sindal
og Sæby flyvepladser. Markeringen blev på mange måder en stor succes med flere hundrede
deltagere samt mere end 7000 besøgende over de knapt tre dage arrangementet foregik.

Eksempelvis har Sindal Flyveplads givet udtryk for, at de har haft en kæmpe succes den 21.
og 22. maj med det højeste antal besøgende nogensinde.

Stützpunkt Nord havde i ugerne op til og under selve arrangementet stor mediebevågenhed
fra lokale, regionale og nationale medier, der viste stor interesse for den historiske
markering. Efterfølgende har der også været - en til tider heftig debat om Stützpunkt Nord
og dets berettigelse.  Der har dog overvejende været positive tilkendegivelser til den lokale
genfortælling af byens besættelse og befrielse.

Arrangementet er desuden blevet dokumenteret med et imponerende video- og
billedmateriale, der gengiver de mange aktiviteter under markeringen og som bidrager til at
fortælle om Frederikshavn og kommunens levende historie. 
En lang række lokale, nationale og nordiske foreninger har været involveret i markeringen
og mange af dem har givet udtryk for stor interesse for og opbakning til Stützpunkt Nord,
og ser meget gerne en gentagelse af arrangementet i 2012.

Økonomisk er der løbende foretaget justeringer med henblik på at reducere og tilpasse
udgifterne med de forventede indtægter, men det må desværre konstateres at Stützpunkt
Nord kommer ud med et mindre underskud, primært begrundet i et svigtende flybilletsalg
den 21./22. maj 2011.
Det mindre underskud på 5.676 kr. anmodes afholdt af Karizma-puljens midler.

Fremadrettet:
Bestyrelsen bag foreningen Stützpunkt Nord har noteret sig de mange positive
tilkendegivelser fra foreninger og private aktører og ser gerne, at der arbejdes på en
gentagelse af arrangementet, men at det bliver foreningen, som bliver ansvarlig for den
videre planlægning. Det vil kræve en væsentlig reorganisering af foreningen og dens
bestyrelse, hvis dette skal blive succesfuldt. 

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

tager orienteringen til efterretning
godkender, at underskuddet fra ”Stützpunkt Nord 2011” – 5.676 kr. afholdes af de
afsatte midler i Karizma-puljen.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2011
Pind 1 taget til efterretning.
Pind 2 godkendt.

Fraværende: Bent Bøgsted, Peter Laigaard

 Åben sag
 Sagsnr: 10/11992
 Forvaltning: Center for Kultur- og
Fritid
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU
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10. Henvendelse om justering af kontrakt vedr. baneanlæg

Sagsfremstilling
Center for Kultur og Fritid har efter Kultur- og Fritidsudvalgets vedtagelse (beslutning 11.
maj 2011) af plan for udfasning af grønne anlæg, modtaget henvendelse fra NEOTES og
Jerup Idrætsforening samt fra Kvissel - Ravnshøj Idrætsforening med ønsker om ændringer
af den vedtagne plan.

1.
Bestyrelsen for Kultur- og Fritidshuset NEOTES i Jerup og bestyrelsen for Jerup
idrætsforening, ansøger Kultur- og fritidsudvalget om at genindtræde i boldbanekontrakten
med en træningsbane og en opvisningsbane idet en gruppe unge mænd i alderen 17 – 20 år
fra lokalområdet ønsker at mødes omkring boldspil 2-3 gang om ugen.
Jerup IF har desuden 2 fodboldhold i alderen 5 – 7 år og 9 – 15 år og planlægger at køre en
hvervekampagne efter ungdomsspillere på Jerup skole i august måned. 

Det grønne areal omkring NEOTES Jerup blev i 2009 udfaset af boldbanekontrakten, idet
der ikke var aktivitet på arealerne, men ved valg af ny bestyrelse i marts 2011 blev et
samarbejde mellem NEOTES og Jerup IF genetableret.

I den fremsendte ansøgning ønskes reetableres en mindre del af banearealet på anlægget.

Center for Kultur og Fritid skal her oplyse, at der ved en evt. igangsættelse skal drøftes
niveau for pasning. De øvrige grønne arealer omkring NEOTES vedligeholdes af frivillige
ledere.

2.

Kvissel – Ravnshøj idrætsforening påpeger i skrivelse af den 30. juli 2011 en problematik
vedr. udfasning af 3 grønne arealer ved Kvissel baneanlæg.

I forbindelse med tidligere høring, har Kvissel – Ravnshøj idrætsforening tidligere anført:

”Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening vil dog gerne være i mødekommende og forslår derfor at
banerne, benævnt med 1 og 2 på den medsendte skitse, kan udfases.

 Banerne ved siden af 1 og 2, er med lysanlæg (markeret på skitse).  Hvis det skal flyttes til
andre baner, vil vi vurdere, at det medfører meget store og uhensigtsmæssige omkostninger”
Idrætsforeningen gør nu indsigelse i beslutningen om flytning af lysanlæg fra arealerne og
finder det yderst problematisk kun at kunne benytte banerne i de lyse timer.

Center for Kultur- og Fritid anbefaler, at Centeret optager dialog med Idrætsforeningen,
med henblik på drøftelse af anvendelsen af det eksisterende lysanlæg.

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

drøfter sagen
tager stilling til, om de to henvendelser skal indarbejdes i den vedtagne
udfasningsplan.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2011
Sagen blev drøftet.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/149
 Forvaltning: Center for Kultur og
Fritid
 Sbh: jada
 Besl. komp: KFU
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Udvalget beslutter følgende:
1. Udvalget giver afslag på at banerne kan optages på kontrakten vedr. baneanlæg.

Center for Kultur og Fritid tager kontakt med NEOTES med henblik på at drøfte
alternative løsninger.

2. Tidligere beslutning om udfasning af baner fastholdes.
Udvalget anmoder Center for Kultur- og Fritid om at gå i dialog med
Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening om løsning af flytning af lysanlæg.

Fraværende: Bent Bøgsted, Peter Laigaard

Bilag
Ansøgning - baneanlæg Neotes Jerup  (dok.nr.79708/11)
31001 NEOTES Nielstrup (dok.nr.15942/11)
Udfasning af grønne anlæg - beslutning KFU 11/5-2011 (dok.nr.79702/11)
Udfasning af grønne anlæg - beslutning KFU 11/5-2011 - Frederikshavn
KommuneKvisselboldbaner06012011.doc (dok.nr.79703/11)
31003 Kvissel (dok.nr.15944/11)
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11. Teaterseminar 2016 Frederikshavn Teaterforening

Sagsfremstilling
Frederikshavn Teaterforening søger Kultur- og Fritidsudvalget om et kontant tilskud på
100.000kr. idet foreningen af Danmarks Teaterforening er blevet udpeget/godkendt til at
kunne afholde Teaterseminar i dagene 18-20. november 2016.

Det betyder, at Frederikshavn Kommune i 3 dage vil få besøg af 450 gæster fra hele
Danmark.
Danmarks Teaterforening står for alt det praktiske og er vært for arrangementet. Det er en
betingelse for at få værtskabet, at der sikres et kontant tilskud direkte til Danmarks
Teaterforening til afholdelse af seminaret.
Beløbet går udelukkende til udgifterne i forbindelse med indholdsdelen, altså til afholdelse
af arrangementet i Frederikshavn kommune.

Frederikshavn Teaterforening vil gerne være medbetaler af beløbet, og de stiller sig positivt
overfor en egenbetaling på 25.000 kr.

Center for Kultur- og Fritid anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget støtter arrangementet
med halvdelen af restsummen, 40.000 kr.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Kultur- og Fritid indstiller, at Kultur- og
Fritidsudvalget disponerer 40.000 kr. af de frie kulturmidler 2016.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2011
Godkendt.

Fraværende: Bent Bøgsted, Peter Laigaard

Bilag

Teaterseminar 2016 - ansøgning fra Frederikshavn Teaterforening  (dok.nr.79669/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/7416
 Forvaltning: Center for Kultur og
Fritid
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU
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12. Orientering fra Center for Kultur- og Fritid

Sagsfremstilling
På møde vil Center for Kultur- og Fritid orientere om

Status vedr. Kappelborg

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager
orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2011
Taget til efterretning.

Fraværende: Bent Bøgsted, Peter Laigaard

 Åben sag
 Sagsnr: 09/14940
 Forvaltning: Center for Kultur og
Fritid
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU
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Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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