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1. Orientering om Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2010. 

 

Sagsfremstilling 

Administrationschef Lars Munch vil i mødet give en kortintroduktion til Kultur- og 

Fritidsudvalgets budget for 2010. 

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. februar 2010  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Pia Karlsen og Jens Porsborg. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2717 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: KFU 
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2. Ansøgning om andel i lånepuljer etableret i forbindelse med 

finanslovsaftalen for 2010 

 

Sagsfremstilling 

Indenrigs- og Socialministeriet har henvendt sig til samtlige kommunalbestyrelser 

vedr. kommunernes yderligere lånemuligheder i 2010. I Regeringen og Dansk 

Folkepartis aftale af 12. november 2009 om finanslov for 2010 er der enighed om at 

afsætte to lånepuljer på i alt 3 mia. kr. i 2010, som fordeles til kommunerne efter 

ansøgning. Der afsættes en lånepulje på 2 mia. kr. målrettet investeringer på 

kvalitetsfondsområderne og en lånepulje på 1 mia. kr. målrettet øvrige områder, 

herunder investeringer i veje.  

  

Låneadgangen er forbeholdt projekter, hvortil der ikke i 2010 er afsat 

rådighedsbeløb i de vedtagne budgetter. Lånepuljen er således målrettet 

anlægsinvesteringer, der ellers ikke ville blive gennemført i 2010.  

  

I forbindelse med vedtagelse af Frederikshavn Kommunes budget 2010 har Kultur- 

og Fritidsudvalget indmeldt et anlægsønske på kvalitetsfondsområdet til evt. senere 

udmøntning:  

  

 Nyt tag og udskiftning af vinduer samt indvendig renovering af 
Maskinhallen, der anmodes om kr. 6.000.000 af lånepuljen på 1 mia. kr.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det 

indmeldte anlægsprojekt som nævnt i sagsfremstillingen, og lader det indgå i 

Frederikshavn Kommunes samlede ansøgning til de to særlige lånepuljer i 2010. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. december 2009  

Godkendt.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. februar 2010  

Frederikshavn kommune har fået svar på ansøgningen om dispensations 

ansøgningen. Det kan således oplyses at der på Kultur- og Fritidsudvalgetsområde 

er givet dispensation vedrørende lån til anlægsudgifter på 6 mio. kr. i forbindelse 

med projekt "Maskinhallen". 

 

Indstilling - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2010 

Dispensationen tages til efterretning.  

Arbejdet med udmøntning af projektet igangsættes og der orienteres på kommende 

Kultur- og Fritidsudvalgsmøder.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. februar 2010  

Godkendt.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21110 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: KFU 
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Fraværende: Pia Karlsen og Jens Porsborg. 
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3. Orientering fra forvaltningen 

 

Sagsfremstilling 

Orientering fra Børne- og Kulturforvaltningen, herunder 

  

  

1.     Udfordringer og forslag til nye vinkler på kultur og fritidsarbejdet:”Karizma”.  

Forvaltningen fremlægger idé til samarbejd og udviklingsmetoder mellem 

sport, kultur og oplevelses aktørerne i hele Frederikshavn kommune.  

”Karizma” er en ny bruger-involverende og tværgående måde at tænke 

det sociale liv, sport, kultur og oplevelser sammen på, som inddrager 

borgeren, talentet og den professionelle i nye fællesskaber. Projektet kan 

skabe nye samarbejdsstrukturer, nye kreative miljøer, inkludere brugerne i 

nye fællesskaber og på længere sigt skabe nye jobs og uddannelser i 

Frederikshavn Kommune. ”Karizma” matcher Kulturministeriets 

målsætninger, ligesom der vil være mulighed for at ansøge andre 

socialfonde, regionalfonde og private fonde til realiseringen af projektet.   

Forvaltningen vil skitsere ideerne for udvalget og forelægge dem som 

idégrundlag for udarbejdelse af faktisk projekt i løbet af foråret.  

  

2.       Nyt fra Kulturaftale Nordjylland.  

Kulturaftale Nordjylland forhandler p.t. med Kulturministeriet om tilskud til 

den næste aftales gennemførelse; 2010 – 2013. Kulturministeriet ønsker at 

uddele alle midler for hele perioden på én gang, hvilket den administrative 

ledelse af Kulturaftalen finder problematisk. Forvaltningen redegør for 

muligheder og udfordringer for samarbejdet med Kulturministeriet og 

strategien fra Kulturaftale Nordjylland 2010-2013.  

  

3.       Nyt fra Kulturalliancen, Hjørring – Frederikshavn.  

Frederikshavn og Hjørring kommuner har i efteråret 2009 indgået en 

strategisk alliance indenfor sport, kultur og oplevelsesområdet; 

Kulturalliancen. Vi fokuserer i Frederikshavn på at udvikle tiltag, som skal 

medvirke til at synliggøre Frederikshavn Kommune, samt det Musiske Hus 

som det regionale vækstcenter for rytmisk musik, performance / dans og 

AV / Stagning. Herunder hører imødekommelse af og dialog med 

vækstlaget i begge byer, fælles arrangementer og udvikling af kursus og 

konkurrence tilbud i samarbejde med foreninger, professionelle og 

undervisere. Forvaltningen forventer at fremlægge resultaterne på 

næstkommende Kultur- og Fritidsudvalgsmøde.  

Forvaltningen er i dialog med Vendsyssel Teater om udviklingen og 

udbredelsen af dramaskoletilbuddet fra Vendsyssel Teater, til også at 

gælde Frederikshavn kommune, ligesom forvaltningen ønsker at indgå i en 

dialog med Vendsyssel Teater om mulighederne for udviklingen af en 

teaterpolitik for de to kommuner, i regi af Kulturalliancen.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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Frederikshavn og Hjørring Kommuner arbejder ligeledes sammen om 

udviklingen af TV-julekalenderprojektet ”Stygge Krumpen”, som allerede 

har opnået anseelig regional og national støtte og i næste måned 

fremlægger udkast til manuskripter for TV -selskaber i samarbejde 

med DeLuca Film. Kultur- og Fritidsudvalget vil blive inviteret til 

præsentation af projektet i løbet af marts 2010.  

Der er ved etableringen af Kulturalliancen opnået stor energi mellem 

institutioner og forvaltninger i de to kommuner, som også kan have store 

perspektiver for fritids og sportsområdet.  

  

4.       Ny musikskoleleder. 

Forvaltningen har iværksat processen for ansættelse af ny musikskoleleder 

til Frederikshavn Kommunes Musikskole. Forvaltningen fremlægger proces 

og profilbeskrivelse og ønsker en drøftelse med udvalget af 

profilbeskrivelsen og ønskerne hertil.  

  

  

5.      Børnekulturens dag, 15.2 2010.  

Forvaltningen afholder børnekulturens dag, for alle kulturambassadører, 

aktører og foreninger med relation til området d.15.2. Udvalget opfordres til 

at deltage i dagsseminaret.  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. februar 2010 

Taget til efterretning. Udvalget besluttede, at forvaltningen skal udarbejde 

projektbeskrivelse, budget, målsætning og tidsplan for "KARIZMA" 

  

Fraværende: Pia Karlsen og Jens Porsborg. 
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4. Præsentation af Frederikshavn Kommunes Kultur og 

oplevelsesaktører 

 

Sagsfremstilling 

På sidste Kultur- og Fritidsudvalgsmøde blev det drøftet hvordan forvaltningen 

bedst muligt præsenterer Kultur og fritidsudvalget for de mange institut ioner, 

foreninger og aktører indenfor kultur og oplevelsessektoren i hele Frederikshavn 

Kommune.  

Udfordringen går dels på, at præsentere de faktiske geografisk / fysiske faciliteter 

og dels de kvalitative oplevelsesmæssige udfordringer sektoren imødeser i 

samtiden og fremtiden. På samme måde er det forvaltningens opgave at forsøge at 

skabe synlighed, sammenhængskraft og begejstring for områdets potentiale for 

politikerne. Opgaven er derfor flersidet og baseres på tre strategier:  

A: At skabe overblik over sektorens størrelse, økonomi og udfordringer. Dette kan 

opnås gennem præsentation på Kultur- og Fritidsudvalgsmøder.  

B: At skabe politisk indsigt i forvaltningens og sektorens praktiske og 

ressourcemæssige potentialer og udfordringer. Dette kan opnås gennem direkte 

dialog med lederne og besøg på institutioner. Denne opgave er traditionelt meget 

tidskrævende og tung at administrere, men kan løses gennem planlægning af flere 

decentrale møder afholdt på institutioner fordelt over de 4 år konstitueringen 

gælder. 

C: At skabe et nyt fælles udviklings og idé og rådgivningsforum mellem politikere 

ledere, aktører og forvaltning, som via eksempler og temaer samarbejder for at 

fremme udviklingen i sektoren efter de politiske anvisninger og ønsker.  

Både Kultur- og Fritidsudvalget og afdelingslederne fra området har tilsluttet sig 

ideen om at arbejde med disse strategier sideløbende med det almindelige 

forvaltnings og udvalgsarbejde. Forvaltningen foreslår således følgende model for 

samarbejdet: 

1. Præsentation af ”Hovedbyernes potentialer og udfordringer”.  

Denne model skulle imødekomme ønsket om på den ene side at skabe kendskab 

til områdets generelle udfordringer, arbejde tematisk og samarbejde med ledere og 

forvaltningen om udviklingen af området.  

  

Eksempel 1. Besøg i ”Hovedbyerne” 

Besøg  på skift mellem de tre hovedbyer, Skagen, Sæby og Frederikshavn, med to 

timer afsat til besøg på museer, kulturhuse og eller foreningsaktiviteter før et faktisk 

udvalgsmøde. Herved optræder Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer som 

”oplevelsesturister” i egen kommune og får supplerende oplæg fra forvaltningen 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/744 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. februar 2010 Side 10 af 23 

 

eller ledere om potentialer og udfordringer i de respektive områder. I praksis kunne 

et sådant møde tænkes gennemført en gang i Skagen, en gang i Sæby og en gang 

i Frederikshavn om året. I praksis kunne udvalget eks. mødes kl. 15.00 – 16.30 i 

Skagen, besøge Skagens Museum, By&Egns Museet, se Kappelborg, samt se og 

mødes Skagen Festivalen på Skagen Kulturcenter. (Flere forslag modtages)  

  

Herefter afholdes normalt Kultur- og Fritidsudvalgsmøde på aftalt institution.  

2. Præsentation af ”Landsbysamfundenes potentialer og udfordringer”.  

  

Eksempel 2. Besøg i ”Landsbyer og mindre bysamfund”  

Besøg mellem tre mindre byer, eks. Aalbæk, Øster Vrå og Voerså, med tid afsat til 

besøg hos haller/ kulturhuse / sportsforeninger foreningsaktiviteter før et Kultur - og 

Fritidsudvalgs møde. Herved optræder Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer som 

”oplevelsesturister” i egen kommune og får supplerende oplæg fra forvaltningen 

eller ledere om potentialer og udfordringer i de respektive områder. I praksis kunne 

et sådant møde tænkes gennemført i skiftende landsbyer over de 4 år.    

  

3. Almindelige Kultur- og Fritidsudvalgsmøder afholdt på rådhuset.  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. februar 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Pia Karlsen og Jens Porsborg. 
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5. Standardisering af ansøgninger og afrapportering til Kultur- 

og Fritidsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til et standard 

ansøgningsskema og videre proces med afrapportering til Kultur- og 

Fritidsudvalget.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forslagene som kultur- og 

fritidsafdelingen har udarbejdet.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. februar 2010  

Forvaltningen tilretter skemaer og kommer med nye forslag.  

  

Fraværende: Pia Karlsen og Jens Porsborg. 

 

Bilag 

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalg 2010 (dok.nr.7206/10) 

Afrapporteringsskema Kultur- og Fritidsudvalg. (dok.nr.8846/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/747 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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6. Frederikshavn kommune idrætspolitik 

 

Sagsfremstilling 

I 2008 fremsatte Idrætssamvirket og Frederikshavn Ungdoms Fællesråd et ønske 

om, at Frederikshavn Kommune fik udarbejdet en fremadrettet idrætspolitik.  

I juni 2008 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget, at der blev igangsat en proces 

med inddragelse af frivillige, private og kommunale aktører på området og 

forskellige videnspersoner med henblik på at formulere en idrætspolitik for 

Frederikshavn Kommune.  

I august 2008 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget et kommissorium for 

idrætspolitikken (se bilaget). Heraf fremgår det bl.a., at en kommende idrætspolitik 

skal have fokus på:  

·         at borgerne fortsat kan dyrke idræt i de kendte foreninger, men også på 

andre måder (f.eks. i netværk og via ad hoc aktiviteter)  

  

·         at skabe sammenhæng mellem idrætspolitikken og andre overordnede 

kommunale politikker og målsætninger (bl.a. bosætning, erhvervsudvikling, 

kultur og fritid samt sundhedspolitikken) 

  

·         at idrætslivet skal danne grundlag for fællesskab i lokalsamfundet  

  

·         at beskrive udviklingsperspektiver i forhold til bredde, elite og 

professionel idræt samt deres indbyrdes relationer  

  

·         at beskrive udviklingsperspektiver for kommunens idrætsfaciliteter  

Det fremgår også af kommissoriet, at idrætspolitikken skal behandles i KFU og 

godkendes i Byrådet. 

I august 2010 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget også, at der blev nedsat hhv. en 

styregruppe, en arbejdsgruppe og en følgegruppe til at sikre udarbejdelsen af en 

idrætspolitik (Se bilaget).  

Fra efteråret 2008 og frem til sommeren 2009 blev der gennemført en række 

dialogorienterede møder, som mundede ud i et solidt materialegrundlag for at 

formulere en kommunal idrætspolitik.  

Processen gik desværre i stå på daværende tidspunkt, primært grundet flere 

personaleændringer blandt idrætspolitikkens kommunale tovholdere.  

Børne- og Kulturforvaltningen ønsker at orientere Kultur - og Fritidsudvalget 

igangsættes igen, og foreslår i den forbindelse nogle procesændringer.  

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at den oprindelige styregruppe, 

arbejdsgruppe og følgegruppe nedlægges og erstattes af én ny arbejdsgruppe og 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4696 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: chei 

 Besl. komp: KFU 
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en ny proces. Intentioner er fortsat at sikre mangfoldighed i ejerskab og input i 

idrætspolitikkens udformning, men også at sikre en mere smidig og kort fattet 

arbejdsproces.  

Forvaltningen foreslår en arbejdsgruppe med repræsentanter fra KFU, IF, FUF, den 

professionelle idræt, ældre-/handicapidrætten, idrætsanlæggene og Børne- og 

Kulturforvaltningen (se bilaget). Arbejdsgruppen skal kvalitetsudvikle det 

foreliggende materiale henblik på at formulere et forslag til en ambitiøs og 

resultatsøgende idrætspolitik for Frederikshavn Kommune, jf. kommissoriet.  

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at et forslag til idrætspolitik sendes i høring / 

dialog i de relevante foreninger og fora i løbet af foråret 2010 med henblik at få en 

idrætspolitik 2010-2015 godkendt i Byrådet i juni 2010.  

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler endvidere, at der afsættes xx.xxx kr. til 

udarbejdelse, høring og formidling af idrætspolitikken.  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget: 

         godkender en fornyelse af den eksisterende arbejdsgruppe  

         godkender den nye tids - og procesplan 

         udpeger en repræsentant til arbejdsgruppen 

  

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. februar 2010  

Godkendt, Mogens Brag blev valgt til arbejdsgruppen.  

  

Fraværende: Pia Karlsen og Jens Porsborg. 

 

Bilag 

forslag til proces- og tidsplan 2010.DOCX (dok.nr.10951/10) 
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7. Afrapportering blomsterfestival 2009 / Ansøgning 

Blomsterfestival 2010 

 

Sagsfremstilling 

Styregruppen for Blomsterfestivalen fremsender regnskab og kort beretning for 

afholdelse af Blomsterfestival 2009 

Regnskabet viser indtægter for 175.053 kr. og udgifter for 173.628 kr. 

  

 Kultur- og Fritidsudvalget støttede Blomsterfestivalen 2009 med et fast budgetteret 

tilskud på 83.980 kr.  

  

Ansøgning; 

Styregruppen for Blomsterfestival søger hermed om et driftstilskud på kr. 

85.000 til afholdelse af Blomsterfestival 2010.  

  

Blomsterfestival 2010 er den 15. i rækken og det er derfor en fast tradition, at der 

den første weekend i juni afholdes festival i Bangsbo Botaniske i Frederikshavn.  

  

Da Blomsterfestivalen første gang blev afholdt i 1996 var det med 17 udstillende 

pavilloner sidenhen har festivalen udviklet sig til, at kunne præsentere mere end 

140 pavilloner.  

  

Ideen med Blomsterfestivalen er, at fremme vendelboerne og andres interesse for 

planter og utraditionelle haver, dette gøres ved at skabe kulturel og folkelig festival.  

  

I Blomsterfestivalen deltager haveforeninger, ”amatørgartnere”, planteskoler, 

organisationer og foreninger med salg af blomster samt blomsterrelaterede 

produkter. Salget af mad og drikke er forbeholdt lokale foreninger som derved kan 

tjene en skilling til klubkassen.  

Derudover byder festivalen også på mange andre familievenlige aktiviteter som 

jazzmusik, folkedans, sportsdans m.m.  

De sidste år har der ved optælling været omkring 25.000 besøgende på festivalen.  

  

For de deltagende udstillere er der en egenbetaling for leje af pavillon, borde og 

bænke. Herudover er der ikke andre muligheder for indtægter.  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. februar 2010  

Ansøgningen imødekommes med 85.000 kr.  

  

Fraværende: Pia Karlsen og Jens Porsborg. 

 

 
 Åben sag 
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Bilag 

Regnskab for blomsterfestival 2009 (dok.nr.84893/09) 

Ansøgning til KFU om tilskud til Blomsterfestival 2010 - 133102-09_v1_Ansøgning til KFU om tilskud til 

Blomsterfestival 2010.DOC (dok.nr.9888/10) 

Budget 2010 til Blomsterfestivalen sagsnr. 09/20774 - Blomsterfestival - Budget 

2010.doc (dok.nr.10730/10) 
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8. Puljeansøgninger februar 2010 

 

Sagsfremstilling 

Der er afsat 422.510 kr. på budget 2010. Af dette beløb er der 358.110 kr. til rest. 

  

A. 

 Frederikshavn Skøjteforening søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud/fritagelse 

for hal leje 28.000 kr. i forbindelse med Danmarks største internationale 

kunstskøjteløb konkurrence.  

Der kommer ca. 250 deltager fra hele landet. deltagerne er i alderen fra 6 -28 år.  

  

Frederikshavn Skøjteforening skal til dette arrangement benytte Iscenter Nord i 35 

timer fordelt på 3 dage. Kommunens pris i kommercielle sammenhæng er 800. kr. 

pr. time og dermed en stor budgetbelastning for Frederikshavn Skøjteforening.  

  

Arrangementet vil trække ca. 1000 mennesker til byen som både skal bespises og 

overnatte i byen.  

  

  

B. 

FDF Strandby søger Kultur- og Fritidsudvalget om en underskudsgaranti på 10.000 

kr. i forbindelse med afholdelse af koncerten, Dansk Slager Parade 2010 i Det 

Musiske Hus søndag den 31. januar 2010.  

Arrangementet er i samarbejde med CB & Ole B. Booking A/S Randers således, at 

FDF Strandby kun har lokale økonomiske udgifter i sammenhæng med koncerten. 

Resten af deres indsats leveres via frivilligt arbejde før og under arbejdet.  

Koncerten skal være en afprøvning af muligheden for at styrke FDF Strandbys 

egenfinansiering af aktiviteterne for kredsens ca. 130 børn og unge.  

  

  

C.  

Vendsyssel Festival 2010 søger Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til 

gennemførelsen af den 40.sæson af en ubrudt række af musikarrangementer. 

Festivalen har igennem flere år høstet meget positive omtale og mange turister 

planlægger deres ferie efter netop denne festival. Festivalen kan oplyse at Hjørring 

kommune har bevilliget 40.000 kr. til Vendsyssel Festival 2010.  

  

Kultur og Fritidsudvalget har bevilliget 37.000 kr. til Vendsyssel Festival 2009.  

  

  

D.  

FG 90 - Frederikshavn Gymnastik af 1990 søger Kultur- og Fritidsudvalget 

om 50.000 kr. i støtte til dækning af henholdsvis hal leje i Arena Nord (25.000 kr.) 

og Markedsføring (25.000 kr.). Det er i anledning af deres 20 års jubilæum at de 

skal stå for De Danske Mesterskaber/DM i Grand Prix for junior og seniorer, det 

 
 Åben sag 
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afvikles den 17. april 2010.  

Det er første gang at dette stævne kommer til Frederikshavn og der forventes at 

komme 500 gymnaster, hertil kommer et stort antal trænere, officials, dommere 

m.fl.  

  

FG 90 håber på god mediedækning fra bl.a. Nordjyske Medier, TV2Nord og klip i 

landdækkende sportsudsendelser på TV. Det er Frederikshavn Event der er 

samarbejdspartner med hensyn til markedsføring og Frederikshavn kommune kan 

få logo på alt materiale som fx. plakater, program og pressemeddelelser.  

  

  

E.  

Malurts Jazzklub Frederikshavn søger Kultur- og Fritidsudvalget om en 

underskudgaranti på 8.000 kr. til afvikling af jazzarrangement lørdag den 23. januar 

2010. Koncerten er med LILLIAN BOUTTÉ & BURICH-LÉTIENNE NEW ORLEANS 

ENSEMBLE – et internationalt sammensat band. 

  

Malurts jazzklub er en forholdsvis ny forening i Frederikshavn kommune, stiftet i 

2008. Foreningen har som mål at afholde 4-5 arrangementer årligt. Foreningen vil 

gerne skabe gode betingelser og muligheder for jazzens udbredelse i 

Frederikshavn kommune. Arrangementet er for alle jazzentusiaster i alle aldre.  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. februar 2010  

A. 

Genoptages. 

B. 

Genoptages. 

C. 

Imødekommes med 40.000 kr.  

D. 

Imødekommes med 25.000 kr. til halleje i Arena Nord.  

E. 

Genoptages. 

  

Fraværende: Pia Karlsen og Jens Porsborg. 

 

Bilag 

Ansøgning fra Frederikshavn Skøjteforening (dok.nr.8818/10) 

FDF Strandby søger underskudgaranti til koncert 2010 (dok.nr.6970/10) 

Ansøgning fra Vendsyssel Festival 2010 (dok.nr.6966/10) 

Ansøgning fra FG90 til halleje og markedsføring 2010 (dok.nr.7357/10) 
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VS: Ansøgning fra Malurts Jazzklub Frederikshavn - Ansøgning(1) 230110.doc (dok.nr.8022/10) 
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9. Godt gået prisen 2009 

 

Sagsfremstilling 

Godt gået prisen skal uddeles for 2009. Prisen som tidligere gik under navnet 

Byrådets Hædersbevisning, den gives til de personer indenfor foreningslivet, som 

har ydet en forbilledlig indsats. Det gælder både udøvere og ledere.  

  

Det er Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) og Idrætssamvirket (IS) som står 

for indkaldelse af kandidater og annonceindrykning.  

FUF og IS behandler de indsendte forslag og indstiller herefter kandidater til 

byrådet.   

I 2008 blev 100 idrætsudøvere og ungdomsledere indstillet og blev uddelt den 16. 

januar 2009. I 2008 var der indlæg ved OL guldvindere - 49ér.  

Godt gået prisen var i 2008 finansieret indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ramme. 

Arrangementet beløb sig i ca. 50.000 kr.  

  

Lørdag den 19. september 2009 uddelte Kultur- og Fritidsudvalget Nordlysprisen. 

Nordlysprisen er en hæder, der uddeles til en person eller gruppe, som på ganske 

særlig måde har skabt eller formidlet kunst og/eller kultur af høj kvalitet i 

kommunen.  

Bedømmelsesudvalget, sammensat af repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget 

samt lokale kultur- og erhvervsfolk, indstillede Henrik Røde Jensen, som modtager. 

Henrik Røde Jensen modtog prisen som en hæder og prisen uddeles til ham, da 

han på særlig måde har skabt og formidlet kultur af en høj kvalitet.  

Nordlysprisen bliver i dag uddelt i forbindelse med afholdelse af kulturraketten og 

indgår i budgettet for kulturraketten. Kultur- og Fritidsudvalget støttede i 2009 

kulturraketten med100.000 kr.  

Gaven kr. 25.000 forbindelse med Nordlysprisen er afsat indenfor Kultur- og 

Fritidsudvalgets ramme . 

  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager principiel stilling til om der 

skal udarbejdes konkret forslag til at slå priserne sammen.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 13. januar 2010 

Sagen genoptages.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. februar 2010  

Forvaltningen foreslår, efter samråd med KFU, at de to priser Godt Gået” og 

Nordlys- Prisen 2010 bruges som en samlende festligholdelse af hele sports, kultur 

og oplevelsessektoren i Frederikshavn Kommune.  

 
 Åben sag 
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Det er forvaltningens hensigt at samle og synliggøre de mange frivillige, amatører, 

semi-professionelle og professionelle indenfor hele sports, kultur og 

oplevelsessektoren ved et stort fælles-arrangement, der skal skabe sammenhæng, 

forståelse og respekt for de respektive områders betydning for hele kommunen ved 

en årligt tilbagevendende festligholdelse.  

  

Forvaltningen foreslår, at de nuværende to priser slås sammen og i stedet udgør 

tre á 10.000 kr. hver.:  

1.       Bedste præstation 2009 - 10.000 kr.  (Eller en anden disciplin) 

2.       Bedste holdpræstation 2009 - 10.000 kr. (Eller en anden disciplin) 

3.       Bedste kulturelle oplevelse / kultur-idé 2009 - 10.000 kr. (Eller en anden 

disciplin) 

  

Hertil foreslås endvidere at der uddeles ”belønninger” i form af gaver og 

lykønskninger til hold, præstationer, enkeltpersoner og foreni nger, som ved Godt 

Gået Prisen.  

  

Arrangementet afvikles med afsæt i proceduren for ”Nordlys -Prisen” i det Musiske 

Hus – eller Arena Nord, med efterfølgende underholdning og evt. dans.    

  

  

  

 

Indstilling - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2010 

Direktøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslaget fra Børne- og 

Kulturforvaltningen.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. februar 2010  

Sagen genoptages.  

  

Fraværende: Pia Karlsen og Jens Porsborg. 
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10. Skagen 2013 - Skagens 600 års jubilærum 

 

Sagsfremstilling 

Til orientering for udvalget fremsendes forslag til invitation til kommende 

kunstprojekt 2013 Skagen.  

  

Uddrag fra sagsfremstilling i politisk styregruppe Kappelborg den. 27. marts 2008  

  

I 2013 har Skagen 600 års jubilæum som købstad. Det skal markeres! En del af 

fejringen er at installere et markant kunstværk i Skagen – i eller i forbindelse med 

det kommende kulturhus. Et enestående kunstværk, som binder Kappelborg og 

havnen sammen. Et kunstværk, der tager afsæt i Skagens stærke identitet og 

historie (fortid, nutid og fremtid). Kunstværket skal som ambition favne lokalt, 

nationalt og internationalt i sit udtryk . 

  

Skagensmalerne, som så markant har præget og naturligt også fremover vil præge 

opfattelsen af kunsten i Skagen, bliver ikke ved med at være nok som eneste 

markante kunsttilbud i Skagen. Nærværende projek t skal bidrage aktivt til en 

revitalisering af Kunst i Skagen – Skagen som et af Danmarks kunstcentre, såvel i 

samarbejde med eksisterende museer og gallerier som i forbindelse med 

indretningen af Kappelborg - Skagen.  

  

Kulturhus og kunstværk hænger altså meget tæt sammen, og derfor er det 

nødvendigt i høj grad at samtænke dem. 

  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. februar 2010  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Pia Karlsen og Jens Porsborg. 

 

Bilag 

Skagen 2013. - Indbyd_210x120.pdf  (dok.nr.7986/10) 

Skagen 2013. - Skagen 2013..msg sagsfremstilling til politisk styregruppe Kappelborg  (dok.nr.7987/10) 
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11. Henvendelser og invitationer 2010 

 

Sagsfremstilling 

A. Holstebro Kommune indbyder Kultur- og Fritidsudvalget til konferencen " Danske 

Kulturdage i Holstebro 2010" onsdag den 3. marts og den 4. marts 2010. Årets 

tema er "Kultur for alle - Hvordan? 

  

B. Slagelse Bibliotekerne indbyder til konference som markerer afrundingen på 

Slagelse Bibliotekernes udviklingsprojekt " Børneuniversitetet - 10 foredrag om 

børn og deres verden". Konferencen er torsdag den 11. marts 2010 i Slagelse  

  

C. Det Danske Filminstitut har udarbejdet materiale til inspiration til bestræbelse på 

at give børn unge i hele Danmark mulighed for at opleve, forstå og skabe billeder.  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. februar 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Pia Karlsen og Jens Porsborg. 

 

Bilag 

Børneuniversitetets konference, Slagelse - foredrag forår 2010.pdf  (dok.nr.7031/10) 

Børneuniversitetets konference, Slagelse - invitation konference2.pdf  (dok.nr.7029/10) 

Kulturaftalen: VS: Børn elsker f ilm - (dok.nr.9975/10) 
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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 
   

 

 
 


