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1. Velkommen til stedfortræder for medlem af Kultur- og

Fritidsudvalget Bent Bøgsted

Sagsfremstilling
Byrådet har på sit møde den 12. oktober 2011 godkendt ansøgning fra Bent Bøgsted om
udtræden af Frederikshavn Byråd pr. 31. oktober 2011.

På samme møde valgte byrådet, at 1. stedfortræder på Dansk Folkepartis kandidatliste til
byrådsvalget den 17. november 2009, Hanne Bøgsted, indtræder som medlem af
Frederikshavn Byråd i den resterende byrådsperiode med virkning fra den 1. november
2011.
Ifølge ønske fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe indtræder Hanne Bøgsted som
medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.
Valget har virkning for perioden 1. november 2011 til 31. december 2013.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og
Fritidsudvalget byder Hanne Bøgsted velkommen i udvalget.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23. november 2011
Hanne Bøgsted blev budt velkommen.

Fraværende: Frode Thule Jensen

 Åben sag
 Sagsnr: 09/20557
 Forvaltning: CKF
 Sbh: injn
 Besl. komp: KFU
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2. Valg af næstformand

Sagsfremstilling
I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets konstituering den 13. januar 2010 blev
byrådsmedlem Bent Bøgsted valgt som udvalgets næstformand.

Bent Bøgsted er med virkning fra 1. november 2011 udtrådt af Kultur- og Fritidsudvalget
og der skal derfor vælges ny næstformand for den resterende valgperiode.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og
Fritidsudvalget vælger ny næstformand.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23. november 2011
Jens Porsborg blev valgt til næstformand.
Fraværende: Frode Thule Jensen

 Åben sag
 Sagsnr: 09/20557
 Forvaltning: CKF
 Sbh: injn
 Besl. komp: KFU
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3. Budgetrevision 2011 pr. 30 september 2011

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

I henhold til lndenrigsministeriets bevillingsregler må der ikke afholdes udgifter i landets
kommuner uden fornøden bevillingsmæssig dækning. For at overholde bevillingsreglerne,
har det været praksis i tidligere år i Frederikshavn Kommune, at der på Byrådets møde i
december foretages en teknisk tilretning af disse budgetområder, således at
bevillingsreglerne overholdes.

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

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23. november 2011
Orienteringen taget til efterretning.

Notat fra budgetrevisionen videreformidles til byrådets orientering.

Det anbefales overfor byrådet, at der overflyttes 1.117.456 kr. fra Kultur- og
Fritidsudvalgets driftsbevilling i 2011. Beløbet optages på udvalgets anlægsbevilling i 2011.

Fraværende: Frode Thule Jensen.

Bilag

budgetrevision 30.09.11 KFU (dok.nr.94083/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/549
 Forvaltning: BKF
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU
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4. Udmøntning af budget 2012 - Rammereduktion på museer

Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2012 blev der besluttet en rammereduktion
på Frederikshavn Kommunes museer på 600.000 i 2012 og overslagsårene.

Besparelsen kan gennemføres som en forholdsmæssig rammereduktion i udbetaling af
tilskud til følgende museer:

Bangsbo Museum (Nordjyllands Kystmuseum)
Skagen By- og Egnsmuseum (Nordjyllands Kystmuseum)
Sæby Museum (Nordjyllands Kystmuseum)
Skagens Museum
Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling

Besparelsen forslåes gennemført på følgende vis:

Fordeling af besparelse
på 0,6 mio. kr.

Ramme 2012 Besparelse Ny ramme
2012

Bangsbo Museum 3.330.937 198.999 3.131.938
Skagen By- og Egnsmuseum 1.973.016 117.873 1.855.143
Sæby Museum 1.522.602 90.964 1.431.638
Skagens Museum 2.207.390 131.875 2.075.515
Frederikshavn Kunstmuseum &
Exlibrissamling

1.009.154 60.289 948.865

I alt 10.043.099 600.000 9.443.099
Procentfordeling: 5,974252 %

Den anførte procentfordeling er fremkommet på baggrund af beregningen fra
besparelseskataloget i forbindelse med åbning af Budget 2010.

Konsekvenser

Som nævnt i forbindelse med budgetprocessen betyder reduktion i museernes tilskud et
lavere serviceniveau på de berørte museer, eksempelvis i form af indskrænket åbningstid.

De 3 sammenlagte museer i Nordjyllands Kystmuseum samt Skagens Museum modtager
statstilskud i henhold til den gældende lovgivning på området.
Det statslige driftstilskud beregnes ifølge Kulturarvsstyrelsen som en procentdel af museets
ikke-statslige driftstilskud (kommunale tilskud, tidligere amtstilskud, og tilskud fra EU,
fonde, foreninger og private m.v.).
Det årlige statstilskud til det enkelte museum er fastsat i henhold til givne minimums- og
maksimumsgrænser for de ikke-statslige tilskud. For 2011 er maksimum fastsat til 2,2 mio.
kr. Minimum udgør 1,2 mio. kr.
Nordjyllands Kystmuseum modtager for nuværende 3 x det statslige maksimumtilskud. For
at få dette maksimumtilskud skal de ikke-statslige tilskud udgøre mindst 6,6 mio. kr. Hvis
tilskuddet falder til under 6,6 mio. kr. vil det medføre en reduktion i statstilskuddet på ca. 35
% i forhold til reduktionen.

Ved den foreslåede rammereduktion vil Nordjyllands Kystmuseum modtage 6.418.719 kr. i
2012 og frem. Det er derfor påkrævet at museet for at opretholde det maksimale statslige
tilskud indhenter tilskud fra EU, fonde, foreninger og private støttegivere svarende til
minimum 181.281 kr. 

Skagens Museum modtager for nuværende det statslige maksimumtilskud da de i det

 Åben sag
 Sagsnr: 11/10415
 Forvaltning: CKF
 Sbh: ufbo
 Besl. komp: KFU
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kommunale tilskud i 2011 modtager 2.207.390 kr.

Ved den foreslåede rammereduktion vil Skagens Museum modtage 2.075.515 i 2012 og
overslagsårene. For at opretholde det maksimale statslige tilskud vil det være nødvendigt for
museet at indhente tilskud fra EU, fonde, foreninger og private støttegivere svarende til
minimum 124.485 kr.

Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling modtager ikke statstilskud til
museumsdriften.

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

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23. november 2011
Udvalget anbefaler overfor byrådet, at rammebesparelsen på museer på 600.000 kr. i 2012
udmøntes således:

A. 276.945 kr. på museerne
B. 323.055 kr. som en rammebesparelse inden for kultur- og fritidsområdet, heraf

findes 272.000 kr. af dispositionspuljen.

Rammebesparelse for museerne bliver herefter:
Nordjyllands Kystmuseum 226.555 kr.
Skagen Museum 7.390 kr.
Frederikshavn Kunstmuseum & ExLibrissamling 43.000 kr.
Fraværende: Frode Thule Jensen
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5. Udmøntning af budget 2012 - Etablering af det åbne

bibliotek samt betjeningsfri dage

Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelse af Frederikshavn Kommunes budget for 2012 og
overslagsårene blev indarbejdet en besparelse i 2012 og overslagsårene på 810.000 kr.
årligt.

Besparelsen forventes udmøntet ved en øget digitalisering og indførsel af ”det åbne
bibliotek” og hermed en reduktion af den borgernære service.
Indføres eksempelvist én betjeningsfri dag 10 – 17/18 hos bibliotekerne i Skagen,
Frederikshavn og Sæby vil det betyde en samlet besparelse på ca. 810.000 kr.

Det digitale bibliotek er allerede etableret i Sæby og Skagen og giver hermed umiddelbart
mulighed for at indføre ”det åbne bibliotek”.

Etablering af ”det åbne bibliotek” i Frederikshavn Bibliotek vil medføre en anlægsudgift på
ca. 300.000 kr.
En sådan ordning giver mulighed for at Frederikshavn Bibliotek, på linje med bibliotekerne
i Sæby og Skagen, vil kunne forøge åbningstiden for kundeadgang og samtidig reduktion af
medarbejdertimetal.
Der er ikke i budget 2012 afsat midler til anlægsudgiften.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og
Fritidsudvalget tiltræder at processen sættes i gang, herunder at udvalget forelægges forslag
til finansieringsplan.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23. november 2011
Udvalget tiltræder, at processen sættes i gang.

Fraværende: Frode Thule Jensen

 Åben sag
 Sagsnr: 11/10419
 Forvaltning: CKF
 Sbh: jada
 Besl. komp: KFU
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6. Udmøntning af budget 2012 - Rammereduktion på

folkeoplysning/aftenskoleområdet

Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelse af Frederikshavn Kommunes budget for 2012 og
overslagsårene blev indarbejdet en besparelse i 2012 og overslagsårene på 1 mio. kr. årligt
på området for folkeoplysning/ aftenskole.

Det er tidligere undersøgt, at Frederikshavn Kommunes støtteniveau ligger på
middelniveau, hvis der sammenlignes med det øvrige nordjyske område.

Det anbefales fra Center for Kultur - og fritid at der i dialog med FOU drøftes kriterier for
udmøntning af besparelsen.

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

1. drøfter udmøntningen af besparelsen
2. videresender sagen til Folkeoplysningsudvalget til udtalelse.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23. november 2011
1. Drøftet
2. Videresendes til Folkeoplysningsudvalgets udtalelse.

Fraværende: Frode Thule Jensen

 Åben sag
 Sagsnr: 11/10418
 Forvaltning: CKF
 Sbh: jada
 Besl. komp: KFU
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7. Udmøntning af budget 2012 - Omlægning af

baneanlæg/arealer

Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelse af Frederikshavn Kommunes budget for 2012 og
overslagsårene blev indarbejdet en besparelse i 2012 på 500.000 kr., stigende i
overslagsårene 2013 – 2015 til 1.000.000 kr. årligt.

I det vedtagne reduktionsforslag indgår 4 handlingsmuligheder på området:

1. Effektivisering af nuværende kontrakt – flerårig.
I det nuværende samarbejde med Park og Vej er peget på yderligere effektivisering af
den eksisternede kontrakt ved ændring af kørselskalender og maskinudstyr samt
etablering af flerårig aftale. Den nuværende kontrakt er etårig.

2. Den nuværende ordning i udbud
Den samlede kontrakt kan bringes i udbud. Da beløbet ligger over 1,5 mio. kr. skal
kontrakten i EU udbud og der skal forventeligt laves virksomhedsoverdragelse, hvis
anden entreprenør får opgaven.

3. Støttebeløb pr. bane
Der beregnes et gennemsnitsbeløb pr. baneareal. Dette tilstilles de enkelte anlæg som
driftstilskud. Herefter kan det enkelte anlæg træffe aftale om løsning af opgaven med
lokal entreprenør.

4. Støtteordning – Beløb fra kontrakten overføres til lokaletilskudspuljen
Fast grundstøtte suppleret med støtte i henhold til regler i Frederikshavnerordning,
som for tilskudsdelen tager udgangspunkt i antal brugere og lokale driftsforhold.

Alle modeller tager afsæt i det nuværende baneantal i henhold til den entop gennemførte
reduktion på området, og ændrede løsninger forudsætter en dialog med brugerne på de
eneklte anlæg.

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

1. anbefaler hvilken/hvilke handlemuligheder, der skal arbejdes videre med
2. tiltræder, at Center for Kultur og Fritid fremlægger forslag til implementering af

handlemuligheder for udvalget
3. tilræder, at udvikling af handleplaner sker i dialog med aktører på anlæggene.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23. november 2011
1. Anbefaler, at der arbejdes videre med handlemulighed 3

2. Godkendt

3. Godkendt

På næste udvalgsmøde forelægges en tids- og handlingsplan.

Fraværende: Frode Thule Jensen

 Åben sag
 Sagsnr: 11/10417
 Forvaltning: CKF
 Sbh: jada
 Besl. komp: KFU
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8. Ændring af driftsstøttegrundlag haller og oplevelsescenter  Lukket sag
 Sagsnr: 11/149
 Forvaltning: CKF
 Sbh: jada
 Besl. komp: KFU
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9. Udmøntning af budget 2012 - Reduktion af driftsstøtte 2012,

haller og oplevelsescentre

Sagsfremstilling
Center for Kultur - og Fritid fremlægger beregningsgrundlag vedr. implementering af den i
budget 2011 vedtagne besparelse på 1.5 mio. kr. årligt på det samlede støtteområde.
For 2012 udgør besparelsen 1.527.000 kr.
I 2011 gennemførtes en ren rammereduktion på alle centre. For 2012 foreslåes en
rammereduktion, således at centrenes samlede tilskud på både drift og anlæg medtages i
beregningsgrundlaget.
Der vedlægges oversigt over driftstilskud og reduktion for 2011 og 2012.

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

1. drøfter den foreslåede rammereduktion
2. beslutter udmøntning af reduktion af driftsstøtte for 2012 på 1.527.000 kr.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23. november 2011
1. Drøftet

2. Reduktionen fordeles således:

900.000 kr. fordeles forholdsmæssigt mellem alle idræts- og kombihaller

100.000 kr. fordeles forholdsmæssigt blandt
A. Dybvadhallen
B. Skagen Sportscenter
C. Skagen Kultur- & Fritidscenter
D. Ålbæk Idrætscenter
E. Arena Nord

527.000 kr. fordeles forholdsmæssigt blandt øvrige haller uden halgulv.

Fraværende: Frode Thule Jensen

Bilag

Halområdet -oversigt over driftstilskud og reduktion for 2011 og 2012 (dok.nr.119299/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/10628
 Forvaltning: CKF
 Sbh: jada
 Besl. komp: KFU
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10. Orientering om problemstilling omkring limtræsbuer,

Iscenter Nord + godkendelse beredskabsplan

Sagsfremstilling
Under Udskiftning af tagplader på Iscenter Nord, Frederikshavn, er der konstateret råd i de
bærnede limtræsbuer. Den bærende konstruktion er udført i 1970 og består af 16 stk. buer.
Rådskader er konstateret på buernes overside og på de lodrette flader på udvendige dele.

Kommunens Ejendomscenter har udarbejdet en kort redegørelse for sagsforløbet vedr.
skader på iscentrets limtræsbuer. Se bilag 1

Det eksterne rådgivningsfirma Cowi har også besigtiget skaderne og der foreligger nu første
delrapport om skadernes omfang. Se bilag 2.
Forslag til udbedring af problemstillingen og en beredskabsplan for perioden indtil
udbedring er på plads er under udarbejdelse.
Beredskabsplanen, der udarbejdes i samarbejde med Ejendomsfunktionen og
Beredskabsafdelingen forventes at være klar til udlevering i Kultur- og Fritidsudvalgets
møde.

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

tager orienteringen til efterretning
godkender forslag til beredskabsplan.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23. november 2011
Pind 1: Taget til efterretning

Pind 2: Forslag til beredskabsplan blev ikke fremlagt. Planen fremlægges på næste
udvalgsmøde.

Fraværende: Frode Thule Jensen

Bilag
Bilag 1: Ejendomscenteret: Redegørelse vedr skader på limtræsbuer Iscenter nord (dok.nr.120697/11)
Bilag 2: Cowi Notat om rådskader limtræsbuer ved Iscenter Nord (dok.nr.116464/11)
Referat udarbejdelse Beredskabsplan og plan for daglig drift Iscenter Nord (dok.nr.123609/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/10629
 Forvaltning: CKF
 Sbh: jada
 Besl. komp: KFU
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11. Ansøgning i forbindelse med Danmarks Biblioteksforenings

årsmøde 2012

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes Biblioteker ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om kr. 25.000 til
dækning af udgifter til kommunens bidrag til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde 2012.
Kommunens bidrag er et arrangement onsdag aften, den 28. marts 2012, i Det Musiske Hus.

Årsmødet afholdes torsdag den 29. og fredag d. 30. marts 2012 i Arena Nord. Der forventes
ca. 400 deltagere, bestående af kulturpolitikere og biblioteks-fagfolk fra hovedparten af
landets kommuner.

Information om Danmarks Biblioteksforening, se: http://www.dbf.dk/
Arena Nord står som teknisk arrangør af årsmødet – i tæt samarbejde med Danmarks
Biblioteksforening og Frederikshavn Kommunes Biblioteker.

Der er tradition for, at værtskommunen inviterer årsmødedeltagerne til en kulturel oplevelse
aftenen før årsmødets start. Arrangementet er planlagt til at finde sted i Det Musiske Hus.
Af programmet kan nævnes, at formand for Kultur- og Fritidsudvalget Mogens Brag byder
velkommen, der vil være underholdning af sangerinden Laura Mo (med et repertoire,
bestående bl.a. af hendes Tordenskiold-sange), der vil være uddeling af Edvard Pedersens
Biblioteksfonds forfatterpris, som i indeværende år gik til Benny Andersen, ligesom
gæsterne beværtes med noget godt til smagsløgene.

Ansøgningen dækker udgifter til Laura Mo, leje af Det Musiske Hus samt afvikling af
arrangementet.

Selve årsmødet indledes af Borgmester Lars Møller, som byder velkommen og giver
deltagerne et billede af Frederikshavn Kommune. Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Mogens Brag har sagt ”ja” til at være dirigent for generalforsamlingen. 

Der vil være oplæg, der tager pulsen på kulturlivet her og nu, ligesom der er tradition for, at
Kulturministeren gæster årsmødet for at fortælle om bl.a. regeringens aktuelle visioner for
området.

Udgiften til arrangementet onsdag aften udgør i alt kr. 67.000. Det skal bemærkes, at der
fremsendes ansøgning til Økonomiudvalget om dækning af øvrige udgifter, kr. 42.000
(dækkende fortæring og udarbejdelse af program) med henvisning til årsmødets
markedsføringsmæssige værdi.

Center for Kultur og Fritid oplyser, at udvalgets frie midler for budget 2012 udgør 440.050
kr. Der er pt. ikke disponeret fra denne pulje.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Kultur- og Fritid indstiller, at Kultur- og
Fritidsudvalget bevilger Frederikshavn Bibliotek 25.000 kr. til dækning af udgifter til
kommunens bidrag til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde 2012 – finansieret via
udvalgets frie midler for 2012.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23. november 2011
Godkendt.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/12354
 Forvaltning: BKF
 Sbh: thpd
 Besl. komp: KFU
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Fraværende: Frode Thule Jensen
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12. Harmonisering af Musikskolens tilknyttede orkestre -

Tordenskioldgarden

Sagsfremstilling
På møde i maj 2011, har Musikskolens bestyrelse besluttet, at forholdene for henholdsvis
Sæbygarden, Sæby Bigband og Tordenskioldgarden harmoniseres. Belægget herfor er, at de
tre orkestre er sammenlignelige, men at deres forhold og muligheder ikke er blevet reguleret
efter kommunesammenlægningen.

Musikskolen ønsker samtidig, i samarbejde med orkestrenes bestyrelser at fokusere på det
musikalske indhold, samt en udvikling af orkestrene som undervisningstilbud og vægtige
aktører i kommunens kulturliv.

Musikskolen, Center for Kultur og Fritid og repræsentanter fra Tordenskioldgardens
bestyrelse har de seneste måneder haft en række møder, hvor der er blevet arbejdet med
forskellige modeller for Tordenskioldgarden. Imidlertid er det ikke lykkedes at finde nogen
endelig løsning, bl.a. fordi garden i dens vedtægter refererer direkte til Kultur- og
Fritidsudvalget.

Det skal anføres, at Tordenskioldgarden er tilfreds med den nuværende ordning, og at en
ændring i det økonomiske grundlag kan påvirke Gardens aktiviteter i negativ retning.
Tordenskioldgarden accepterer, at Musikskolen igangsætter en proces, hvor garden og
Musikskolen i fællesskab kan arbejde hen mod en harmonisering i forhold til Sæbygarden
og Sæby Bigband. Denne løsning giver behov for ændring af Tordenskioldgardens
vedtægter, en ændring der samtidig giver garden mulighed for at søge tilskud gennem
Frederikshavnerordningen i lighed med de to andre orkestre.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og
Fritidsudvalget drøfter igangsættelse af en udviklingsproces mod et ændret
vedtægtsgrundlag for Tordenskioldgarden.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23. november 2011
Sagen sendes retur til Center for Kultur og Fritid og genoptages på næste møde.

Fraværende: Frode Thule Jensen

Bilag

Vedtægter + forretningsorden Tordenskioldgarden Frederikshavn (dok.nr.115461/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/10508
 Forvaltning: CKF
 Sbh: jada
 Besl. komp: KFU
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13. Udfordringer på foreningsområdet i forbindelse med ændret

skolestruktur – forelæggelse af rapport

Sagsfremstilling
Kultur og Fritidsudvalget besluttede på et møde den 6. april 2011 at igangsætte et
analysearbejde, der skulle kortlægge de udfordringer som foreningslivet står overfor i
forbindelse med ændret skolestruktur i Frederikshavn Kommune.

Der foreligger nu en rapport med en nærmere analyse af, hvad disse udfordringer består i,
og hvordan Frederikshavn Kommune kan være behjælpelig med at finde løsninger der
fremadrettet sikrer, at foreningerne kan anvende kommunens skoler, haller, svømmehaller,
kulturhuse og øvrige lokaler.

Proces
Rapporten er udarbejdet i et tværgående samarbejde mellem ekstern konsulent fra
Pluskontoret og repræsentanter fra Ejendomscenteret, Center for Skole og Ungdom og
Center for Kultur og Fritid, der sammen har fungeret som styregruppen med det
overordnede ansvar for udformningen af rapporten.

Der har været nedsat 2 arbejdsgrupper med repræsentanter fra foreningslivets
paraplyorganisationer, de berørte skoler samt medlemmer fra Styregruppen.
Arbejdsgrupperne har haft til opgave, på lokalt niveau at skitsere udfordringerne, afklare
behovene og anvise mulige løsninger i henholdsvis Skagensområdet og
Frederikshavnområdet, som bliver direkte berørt af den ændre skolestruktur.

Der har endvidere været afholdt en række møder med og besigtigelsestur hos selvejende
institutioner, halinspektører og skoleserviceledere for at afdække omfanget af den
eksisterende kapacitet i de to områder.

Endelig har der været afholdt orienteringsmøder for de berørte foreninger i henholdsvis
Skagen og i Frederikshavn, hvor de berørte foreninger er blevet forelagt den foreløbige
rapport, og har haft mulighed for at komme med input til det videre arbejde.

Rapporten
Styregruppen har lagt følgende kommissorium til grund for udformningen af rapporten:
- analysere den eksisterede lokalekapacitet og undersøge foreningernes udnyttelse af de

lokaler, der er til rådighed.
- afklare foreningernes behov for overnatningsmuligheder i forbindelse med afholdelse

af diverse cupper, events og større arrangementer
- redegøre for de driftsmæssige overvejelser vedr. foreningernes brug af lokaler
- anvise placeringsmuligheder for aktiviteterne – samt angive anlægsløsninger til

kapacitetsbehov, der ikke kan løses i eksisterende bygningskapacitet
- skitsere anvendelsesmuligheder af lokaler i den nye skole i Frederikshavn
- udarbejde forslag til handleplan til foreningernes fremtidige placering i henholdsvis

Skagen og Frederikshavn.

Styregruppen har valgt en flerfoldig tilgang til arbejdet med rapporten. For det første har det
været styregruppens sigte at belyse, om de umiddelbart forestående udfordringer for
foreningsaktiviteter i forbindelse med den nye skolestruktur, kan løses indenfor de
eksisterende bygningsrammer.

For det andet har det været at se perspektiverne i den forestående forandring, blandt andet
ved, på lidt længere sigt at skabe kraftcentre indenfor idræt, fag og kultur, hvor foreninger
med fælles baggrund og interesse kan hjælpe og inspirere hinanden. Ved skolelukninger og
skabelsen af kraftcentre kan foreningsaktiviteterne over tid samles på færre adresser, hvilket
giver store driftsfordele.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/149
 Forvaltning: CKF
 Sbh: ufbo
 Besl. komp: KFU
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Rapporten giver et overblik over foreningernes nuværende anvendelse af lokaler anvist af
Frederikshavn Kommune, samt visse selvejende institutioners faciliteter, samt analyserer
hvilke konsekvenser skolesammenlægningen har for foreningslivet. Denne analyse fokuserer
såvel på skemalagte forløb, hvor foreningsaktiviteterne typisk afvikles hver uge, og på
enkeltstående, større arrangementer, som cupper og større foreningsrelaterede aktiviteter.

Konklusion
Rapportens overordnede konklusion på kapacitetsanalysen er, at der også efter
skolesammenlægningerne vil være tilstrækkeligt med kapacitet til at kunne rumme de
foreningsaktiviteter, der foregår i Frederikshavn Kommune.
Gennem dialog med foreningsrepæsentanter, skolerepæsentanter og aktører fra de berørte
lokaliteter, har der vist sig flere mulige scenarier for en fremadrettet genhusning af de
berørte foreninger.

Kulturkonsulent Uffe Borg er inviteret til at deltage i punktets behandling.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og
Fritidsudvalget tager rapporten til efterretning og fremsender den til
Folkeoplysningsudvalget til videre behandling samt til orientering i Børne- og
Ungdomsudvalget.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23. november 2011
Udvalget tager rapporten til efterretning og fremsender den til videre behandling i
Folkeoplysningsudvalget samt til orientering i Børne- og Ungdomsudvalget.

Fraværende: Frode Thule Jensen

Bilag

Analyserapport 2011 foreningslokaler efter skolelukninger  (dok.nr.117064/11)
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14. Henvendelse fra byrådsmedlem Pia Karlsen vedr.

skaterbane og parkeringsområde ved Kappelborg

Sagsfremstilling
Byrådsmedlem Pia Karlsen har henvendt sig med ønsket om en dialog i Kultur- og
Fritidsudvalget omkring en løsning på problemstilling ved Kappelborgs udeareal.
På udearealet er der disponeret både parkeringsplads og legeområde med skaterbane. I
øjeblikket er der en sammenblanding, hvor parkeringspladsen også benyttes som skaterbane
og det giver af og til farlige situationer.

Center for Kultur og Fritid oplyser, at Frederikshavn Kommune tidligere har modtaget en
henvendelse fra en borger, hvor borger anbefaler at indhegne skaterbanen fra
parkeringspladsen.
Dette forslag har været drøftet i koordineringsgruppen vedr. Kappelborg (konst. kultur- og
fritidschef og afd.ledere på Kappelborg), der har udgjort den formelle ledelse indtil
ansættelse af kulturhusleder Lars Illum, og her blev tilkendegivet, og efterfølgende
formidlet til borger: ”at gruppen håber og forlanger  naturligt,  at alle – også skaterne - vil
tage de hensyn der skal til, så alle kan færdes i området.
Citat henvendelse til borger: ”Det er dog koordineringsgruppens holdning, at idegrundlaget
for Kappelborg klart prioriteter mulighed for at understøtte aktiviteter i området, så både
huset og omgivende arealer fyldes med liv.
Koordineringsgruppen kan derfor ikke støtte, at områder indhegnes. Det må være en
kondition, at ønsker man at parkere på P - pladsen mod øst, må man forvente at der er liv og
aktiviteter på pladsen.”

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

tager redegørelse for kommunens svar til borger vedr. skaterbane/parkeringsplads
ved Kappelborg til efterretning

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23. november 2011
Udvalget beder Center for Kultur og Fritid om at få trafiksikkerheden for skaterne vurderet.

Sagen genoptages.

Udvalget finder, at Kappelborg hovedsageligt skal betragtes som et kultursted.

Fraværende: Frode Thule Jensen

 Åben sag
 Sagsnr: 10/6400
 Forvaltning: CKF
 Sbh: jada
 Besl. komp: KFU
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15. Tilbud om købsaftale for køb af 50 litografier af lokal

kunstner

Sagsfremstilling
I december 2009 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at støtte en samarbejdsordning
mellem Den Regionale Kulturaftale og Det Grafiske Værksted, Hjørring og her igennem et
samarbejde med Frederikshavn Kommune.

Samarbejdet ville betyde, at alle 11 kommuner i den Regionale Kulturaftale ville få
mulighed for at støtte billedkunstnere fra lokalområdet på den måde, at Frederikshavn
Kommune køber 50 stk. litografiske tryk, udført af professionelle kunstnere. Det Grafiske
Værksted kommer med forslag til oplagstallet ca. 80, hvoraf halvdelen tilfalder kommunen
og den anden halvdel tilfalder kunstneren som honorar.

Det Grafiske Værksted arbejder pt. på at lave købsaftaler om køb af professionel kunst med
alle 11 kommuner i Region Nord.

I den forbindelse har Det Grafiske Værksted i Hjørring nu henvendt sig til Frederikshavn
Kommune med henblik på at indgå en købsaftale med Frederikshavn Kommune om køb af
50 litografier udført af billedkunstner bosiddende i Frederikshavn Kommune. Litografier
trykkes på Det Grafiske Værksted.
Der produceres 100 litografier på Det Grafiske Værksted, hvor honoraret til kunstneren
består af halvdelen af oplaget (50 stk.).
De øvrige 50 stk. tilbydes Frederikshavn Kommune til en samlet pris af 40.000 kr. ex.
moms.

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

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23. november 2011
Udvalget takker nej til til tilbuddet.

Fraværende: Frode Thule Jensen

 Åben sag
 Sagsnr: 09/20491
 Forvaltning: CKF
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU
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16. Afrapportering Sct. Hans aften 2011 samt ansøgning om

midler 2012

Sagsfremstilling
Fra Skagen Turistforening har Center for Kultur- og Fritid modtaget afrapportering
og regnskab for afviklingen af Sankthansaften 2011 ved Vippefyret, Skagen.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede i 2011 20.000 kr. til afholdelse af
Sankthansaften i Skagen.

Regnskabet viser en total udgift på 31.763 kr., hvoraf 20.000 kr. finansieres via
Kultur- og Fritidsudvalgets tilskud. Det resterende beløb 11.763,10kr. dækkes af
Skagen Turistforening. Kommunens tilskudsbeløb kr. 20.000 er udbetalt
administrativt.

Skagen Turistforening anmoder samtidigt Kultur- og Fritidsudvalget om at
godkende en bevilling for Sct. Hans aften i Skagen for 2012.

Center for Kultur- og Fritid kan oplyse, at der ifølge vedtaget budget 2012 er afsat 20.860
kr.

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

1. tager regnskab 2011 for Sct. Hans aften i Skagen til efterretning
2. tiltræder, at de i budget 2012 afsatte midler, kr. 20.860 udbetales Skagen

Turistforening primo 2012.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23. november 2011
1. Taget til efterretning.

2. Godkendt.

Fraværende: Frode Thule Jensen

Bilag

Afrapportering Sct. Hans aften - Skagen 2011 + ansøgning om midler 2012 (dok.nr.93719/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/393
 Forvaltning: CKF
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU



Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 23. november 2011 Side 24 af 27

17. Orientering årsregnskab 2010 - 2. halvår 2011

Sagsfremstilling
Hermed årsregnskab 2010 fra følgende foreninger og institutioner 2. halvår 2011;
Vendsyssel Teater
Frederikshavn Teaterforening
Frederikshavn Kunstforening og Kunstmuseum
Ålbæk Idrætscenter
Skagen Tennis- og Badmintonhaller
Skagen Stadion
Nordjyllands Hallen

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

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23. november 2011
Taget til efterretning.

Fraværende: Frode Thule Jensen

Bilag
Årsregnskab 2010 - vendsyssel teater  (dok.nr.101139/11)
Frederikshavn Teaterforening 2010 (dok.nr.90706/11)
Frederikshavn Kunstforening (Kunstmuseum) - referat generalforsamling 2010 + årsrapport + udskrift
revisionsprotokol (dok.nr.120371/11)
Frederikshavn Kunstmuseum & ExLibrissamling - beretning 2010 (dok.nr.120373/11)
Ålbæk Idrætscenter 2010 (dok.nr.90704/11)
Skagen Tennis og Badmintonhaller (dok.nr.90712/11)
Skagen Stadion 2010  (dok.nr.93643/11)
Nordjyllands Hallen 2010 (dok.nr.90709/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/8597
 Forvaltning: BKF
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU
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18. Orientering fra Center for Kultur- og fritid

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets regi, herunder

orientering om lukning af Klub Fyrtårnet pr. 31. december 2011
orientering om ændrede åbningstider hos Bangsbo Museum
orientering om modtaget invitation fra Holstebro Kommune til danske kulturdage i
Holstebro 18. og 19. april 2012

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

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23. november 2011
Taget til efterretning.

Fraværende: Frode Thule Jensen

Bilag
Klub Fyrtårnet - orintering om at opløse og lukke Klub Fyrtårnet pr 31-12-2011  (dok.nr.118251/11)
Nordjyllands Kystmuseum - notat vedr åbningstider Bangsbo Museum (dok.nr.118255/11)
Holstebro Kommune Invitation Danske Kulturdage 2012 (dok.nr.118268/11)

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

Underskrifter:

Mogens Brag

Pia Karlsen

Hanne Bøgsted

Ole Rørbæk Jensen

Jens Porsborg

Frode Thule Jensen

Peter Laigaard


