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1.

Orientering om foreløbigt regnskab 2009

Sagsfremstilling
Børne- og Kulturforvalt ningen har udarbejdet foreløbigt regnskab 2009 for Kulturog Fritidsudvalgets område.

Åben sag
Sagsnr: 09/21224
Forvaltning: BKF
Sbh: lamu
Besl. komp: KFU

Forvaltningen orienterer i mødet om regnskabsresultatet.

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at orient eringen om regnskab 2009 tages til
efterretning.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 10. marts 2010
Godkendt.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Frode Thule Jensen.
Bilag
Foreløbigt regnskab 2009 - Kultur- og Fritid (dok.nr.23556/10)
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2.

Projektbeskrivelse - KARIZMA dit udtryk-din oplevelse

Sagsfremstilling
Projekt Karizma tager udgangs punkt i via borger - og brugerinddragelse samt
støtte til oprettelse af erhvervsnet værk, at skabe og udvikle nye organis atoriske

Åben sag
Sagsnr: 10/1807
Forvaltning: BKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU

rammer for oplevelses- og kulturerhvervene. Målet er, at skabe nye jobs, nye
udannelsesmuligheder og nye oplevelsesprodukter for Frederikshavn K ommunes
borgere - nuvæ rende som kommende.
Dette skal ske ved at sammensætte de eksisterende kulturer og
oplevelsesinstitutioner,
uddannelser, erhvervsliv, foreninger og ildsjæle i forpligtende fora.
Disse fora etbaleres under en ny organisation, ”Karizma”, som kommunikativt og
Faciliterende skal fremme udviklingen af nye brugerdrevne oplevelser.
Erhvervslivet vil gennem det tætte samarbejde med kultur og oplevelsessektoren
og
Brugerne kunne skabe nye produkter. På samme måde vil oplevelsesektoren
gennemgå markeds og bruger-rettet produktudvikling og fornyelse.
Fase 1A.(2010-2011) I denne fase kortlægges de potentielle interne og eksterne
aktører for udviklingen
af nye produkter og nye fora. Denne fase indeholder samarbejde mellem
brugere, erhvervsliv, kulturinstitutioner, foreninger, professionelle,
uddannelsesinstitutioner
og erhvervsliv.
Der foreligger programskitse for de forskellige Karizma temaer og net værk;
Karizma Business, Karizma Music, Karizma Idé, Karizma Art, Karizma Sport,
Karizma Film, Karizma E vent, Karizma Performance og Karizma Teater.
Disse fora udvikler markedsorienterede, brugerinvolve rende tilbud og nye
koncepter,
som indeholder videns-deling og spredning mellem erhvervsliv, kulturinstitutioner
og foreninger. Dette kan medvirke til at finde nye kommercielle
nicher, oplevelser, festivaler og konkrete produkter. De enkelte foreninger,
kulturinstitutioner og erhvervslivet samarbejder om at identificere talentmassen
Og styrke vækstlaget indenfor de enkelte temaer.
Fase 1B: Konsolideringsfase
Der etableres et centralt Karizma sekretariat under den nye organisations form
ved Det Musiske Hus, Arena Nord og Frederikshavn E vent i Frederikshavn. Der
oprettes tilsvarende decent rale centre for Karizma -programmer i erhvervslivet,
Foreninger og på kultur og oplevels esinstitutioner. (S e skitse for Karizma -centre
vedlagt denne skrivelse). (Karizma Idé: Bibliotekerne, Karizma Sport: Arena
Nord, Karizma Perfomance & Music: Det Musiske Hus, m.v.)
Sideløbende med innovationsfasen etableres et kursus og kompetence forløb for
ledere og medarbejdere i kultur, erhvervsliv og foreninger med fokus på innovation
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af markedsorienterede produkter og involvering af brugeren.
Denne fase involverer samarbejde mellem interne uddannelser, som EUC Nord,
Gymnasiet og Handelsskolen, og eksterne videregående uddannelser; Aalborg
Universitet, inst. for kommunikation, Oplevelsesdesign, Center for Anvendt
Oplevelses økonomi, APE X, Performers House, Silkeborg og Roskilde Universitet,
Performance Design.
Indstilling
Børne og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
godkender projektbeskrivels e, proces fase 1A
frigiver 500.000 kr. til projekt Karizma, Fase 1A

Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 10. marts 2010
Godkendt.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Frode Thule Jensen.
Bilag
Karizma CKO+Kulturaftalen.pdf (dok.nr.23856/10)
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3.

Puljeansøgninger marts 2010

Sagsfremstilling
A.
Lokal historiske forening for Lyngså og Omegn søger Kultur - og Fritidsudvalget

Åben sag
Sagsnr: 09/21479
Forvaltning: BKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU

om tilskud på 4.000 kr. Foreningen oplyser at deres husleje er steget til 3.000 kr. i
2010 og de er stillet et større lokale til rådighed grundet den store materielle og
arkivalier af historisk væ rdi og der har de ikke plads til i det nuvæ rende lokale på 9
m2.
Foreningens medlemstal har passeret 70 medlemmer.
Kultur- og Fritidsudvalget har i 2009 bevilliget et tilskud på 4.000 kr.

B.
Lars Jensen, formand for Skagen Festival søger Kultur - og Fritidsudvalget om
økonomisk støtte til udgivelse af bog og musik om Skagen Festival gennem 40 år.
Juli 2010 byder på endnu en kulturfest, det er nemlig 40. gang festivalen afholdes.
Kulturfesten byder på formidling af folkemusik og folk -rock fra hele verden og
festivalen har tiltrukket et meget stort antal bes øgende og deltagende i gennem
årene samt sat Frederikshavn kommune på la ndkortet.
Forlaget Norkraft er involveret i projektet, der omfatter udgivelsen af bogen samt en
cd med strejftog gennem 40 års dokumentation og musikoptagelser. Jørgen Pyndt
fra TV 2/Nord skriver bogen.
Budget for projektet beløber sig til 275. 000 kr. inkl. moms og festivalen har på
nuvæ rende tidspunkt selv skaffet 62.500 kr. til igangsættelse.
Den manglende finansiering s øges dækket både gennem privat e fonde og
offentlige tilskudsmuligheder. Der er oplyst fra ans øgers side,at der ikke er søgt
andre steder i Frederikshavn Kommune.

C.
Anne D. Pedersen Formand for Frederikshavn Rideklub s øger Kultur- og
Fritidsudvalget om 17.000 kr. til resultatskærme på stævnepladsen.
Frederikshavn Rideklub er for andet år i træk tildelt Landsstævne i dressur for
ponyer, med afvikling af 1. afdeling af Ecco Cup. landsstæ vne er det højeste
stævneniveau man kan arrangere og starte i Danmark.
Dansk Rideforbund har sidste år lanceret " DRF live" som er live resultat formidling.
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Frederikshavn Rideklub har adgang til internet men mangler 3 stk. skærme af min
40" for at gennemføre opgaven.
Frederikshavn Rideklub oplyser at de har fået tilbud ind på 3 skærme af en pris på
4.999. kr. pr. stk. ialt 17.000 kr.
Ud over ans øgningen om økonomisk støtte vil Frederikshavn Rideklub gerne, i
lighed til sidste år, vederlagsfrit kunne låne palmer mv. til udsmykning af ridehal
og arealer hos Frederikshavn kommune.

D.
Hans Gregersen søger Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til udgivelsen af bog
om Sæbygård. Herregårdens historie bliver nu samlet og beskrevet og dermed
fastholdt i en kommende stor bog. Det vil være en bog på omkring 250 sider,
illustreret i farver og indbundet og af sammen format som forløberen " Sæby en købstadshistorie fra 2008.
I bogen vil man kunne følge flere personers liv og ageren, forholdet mellem
herregården og den næ rliggende k øbstad Sæby samt livet omkring og på
herregården.
Bogen om Sæbygård påtænkes udgivet medio november 2010 af Højers
Forlag.
Støtten kan gives ved et k øb af et antal b øger, som kommunen kan bruge til
gave.

E.
Musikkorps Sæby tilbyder igen at afholde Kommunale sommerkoncerter i de
oplandsbyer som ønsker musik til arrangement i byen.
Musikkorps Sæby kontakter selv diverse borgerforeninger mv. med tilbuddet og
prøver at fordele koncerterne bedst muligt.
De kan fastholde prisen på 25.000 kr. for 5 koncerter inkl. kørsel.
Sommerk oncert er som blev af vik let i Sæson 2009.
Sommerkoncert i Hulsig, sommerkoncert- Ly ngså Kræmmermarked byfest,
sommerkoncert på Sæby havn, sommerkoncert i Ørtoft og sommerkoncert i
anlægget i Syvsten.
Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede i 2009, 25.000 kr. til sommerkoncerter.

F.
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Nordjysk Sinfonietta søger Kult ur- og Fritidsudvalget om tilskud til ensemblets
virksomhed i 2010. Der ans øges om 10.000 kr. Ensemblets profil sætter fokus
på en professionelt lignende arbejdsform og et program, der lægger hovedvæ gt
på samtidens musik. Ensemblet samarbejder således med tidens komponister
om at skabe et nyt og nutidigt repertoire for det gode amatørensemble.
Nordjyske Sinfonietta ledes af dirigent Morten Lønborg Friis og aflønnes efter
Dansk Musiker Forbund tarif i alt en udgift på 19.000 kr. Derudover har
ensemblet udgifter til administration, noder m. m
Nordjysk Sinfonietta ans øger desuden Ku nstrådet afdeling i Århus,
Landsforeningen for Dansk AmatørMusik om tilskud.
Kultur- og fritidsudvalget bevilligede i 2009, 5.000 kr. i driftstilskud.

G.
Frederikshavn Sk øjteforening ans øger Kultur - og Fritidsudvalget om tilladelse
til afholdelse af sommerskole i uge 31, samt eventuelt nedsættelse af prisen for
halleje.
Frederikshavn Sk øjteforening (FSF) har de sidste 6 somre afholdt sommerskjøteskole for klubben. De har i Bestyrelsen for FSF et stort ønske om at igen i
år, at kunne tilbyde deres løbere fem dage med masser af motion på og
udenfor isen.
Isen skal stilles til rådighed fra mandag. 2. august 2010 til og med fredag d. 6.
august 2010, alle dage i tidsrummet 9.00 til 18.00. De sidste 2 år har de øget
antallet af deltagere og knap 40 skøjteløbere og deres familier holder deres
ferie i uge 31 i Frederikshavn kommune. Foreningen oplyser at, den pris de
skal betale i halleje for uge 31 bliver en øk onomisk belastning idet time prisen
iflg. kommunernes Lands forening er på 800. kr.

H.
Klitkoret i Skagen søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på 35. 000 kr. til
dækning af rejse- og opholdsomkostninger i forbindelse med deres 3 dages
rejse til Ribe i forbindelse med Ribes 1300 års jubilæum.
Koret er ca. 30-35 voksne korsangere som deltager i rejsen, de skal
repræsenterer Frederikshavn Kommune ved 2 koncerter. Koret forbereder
koncerter til både lok ale arrangementer, samt til indenlandske og udenlandske.
Medlemmerne har betydelige personlige udgifter i årets løb.
Klitkoret blev dannet for mere end 25 år siden, koret synger et bredt repertoire
fra kirkemusik og gospel til moderne værker m. v.
Koret vil gerne repræsentere Frederikshavn kommune og vise sin kunnen i
Ribe i maj 2010.
I.
Skærum Sogneforening søger Kultur- og Fritidsudvalget om 10. 000 kr. til
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dækning af husleje og 5.000 kr. til drift af deres lokalhistoriske arkiv.
Borgernes Hus i Skærum har hæ vet huslejen med 2.000 kr. årligt med virkning
fra 2010.
Arkivet har afholdt 20 offentlige arkivaftner og drives af frivillige.
I 2009 har de arbejdet med registrering af sognets ejendomme og dets historie
samt en billedmappe. Årets arkivudflugt i august gik til Skærum mølle, hvor de
hørte om møllens historie og tidligere ejere.
Kultur- og Fritidsudvalget har i 2009 bevilliget 10. 000k r. i driftstilskud.

J.
Henning Jensen ans øger Kulturelt Samråd om bidrag til udgivels en af bogen med
køb af 100 stk. bøger til en pris på 15.000 kr.
Bogen vil omhandle 40 bagerier og dens 128 ejere fra 1906 - 2010 med fortællinger
om de forskellige bagerier samt mange billeder. Bogen forventes, at blive trykt i et
oplag på ca. 600 stk. og omkostningerne vil udgøre for trykning, opsætning m.m.
ca. 65.000 kr. inkl. moms.
Forvaltningen kan oplyse, at Spar Nord Fonden bidrager endvidere til udgivelsen af
denne bog og denne ans øgning er tillige sendt til Kultur- og Fritidsudvalget som
afholder møde den 10. marts 2010.

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 10. marts 2010
A. Ansøgningen imødekommes med 4.000 kr.
B. Ansøgningen støttes med k øb af bøger for 20. 000 kr.
C. Peter Laigaard erklærede sig inhabil i beslutningen af punktet. Sagen
oversendes til Folkeoplysningsudvalgets behandling.
D. Ansøgningen imødek ommes med k øb af bøger for 10.000 kr.
E. Ansøgningen imødekommes med 20.000 kr.
F. Imødekommes med 5.000 kr. / Bent Bøgsted forlod mødet eft er dette punkt.
G. På baggrund af ansøgningen, besluttede udvalget, at de reelle udgifter ved at
stille hallen til rådighed skal dækkes af brugerne.
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H. Ansøgningen sendes videre til behandling i økonomiudvalget.
I. Ansøgningen imødek ommes med 15.000 kr.
J. Ansøgningen imødek ommes med køb of bøger for 5.000 kr.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Frode Thule Jensen og Bent B øgsted.
Bilag
Ansøgning fra lokalhistoriske forening for Lyngså og omegn 2010 (dok.nr.15361/10)
Ansøgning til Skagens festival 2010 (dok.nr.11732/10)
Ansøgning fra Frederikshavn Rideklub - afvikling af landsstævne 2010 (dok.nr.11751/10)
Ansøgning om støtte til bog om sæbygård 2010 (dok.nr.19523/10)
Ansøgning vedr. sommerkoncerter 2010 - Sæby musikkorps (dok.nr.19528/10)
Ansøgning om afholdelse af sommerskole i Iscenter Nord og evt. nedsættels e at hal leje 2010
(dok.nr.19537/10)
Klitkoret - Til Frederikshavn Kommune, 25.1.10. - Til Frederikshavn Kommune,
25.1.10..doc (dok.nr.20448/10)
Budget til Ribe - Klitkoret 2010 (dok.nr.21534/10)
Ansøgning om drifttilskud til Skærum Lokalhistoriske Arkiv - Ans tilskud 2010Skaerum.pdf (dok.nr.20419/10)
Ansøgning fra Henning Jensen - Bog om Bagerier (dok.nr.16480/10)
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4.

Orientering fra forvaltningen

Sagsfremstilling
Orientering fra B ørne- og Kulturforvalt ningen ved Kult ur- og Fritidschef Thomas
Østergaard, herunder

Åben sag
Sagsnr: 09/14940
Forvaltning: BKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU

Kulturaftalen Nordjylland
Børnekult urensdag
Forslag til møde i Kulturalliancen mellem Kultur og Fritidsudvalget
Frederikshavn K ommune og Kultur- og Fritids udvalget Hjørring Kommune i
maj 2010
Studietur til Performers House, Silkeborg 9. april 2010

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at orient eringen tages til efterretning.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 10. marts 2010
Godkendt.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Frode Thule Jensen og Bent B øgsted.
Bilag
Kulturaftale Nordjylland (dok.nr.21718/10)
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5.

Standardisering af ansøgninger og afrapportering til Kultur-

og Fritidsudvalget
Sagsfremstilling
Børne- og Kulturforvalt ningen har udarbejdet forslag til et standard

Åben sag
Sagsnr: 10/747
Forvaltning: BKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU

ans øgningsskema og videre proces med afrapportering til Kultur- og
Fritidsudvalget.
Indstilling
Direkt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forslagene som kultur- og
fritidsafdelingen har udarbejdet.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 4. februar 2010
Forvaltningen tilretter skemaer og kommer med nye forslag.
Fraværende: Pia Karlsen og Jens Porsborg.
Supplerende sagsfremstilling - Kultur- og Fri tidsudvalget den 10. marts 2010
Børne- og Kulturforvalt ningen har nu udarbejdet et nyt forslag til et standard
ans øgningsskema og videre proces med afrapportering til Kultur- og
Fritidsudvalget.
Indstilling - Kultur- og Fritidsudvalget den 10. marts 2010
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at de udarbejdet skemaer godkendes.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 10. marts 2010
Godkendt.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Frode Thule Jensen og Bent B øgsted.
Bilag
Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalg 2010 (dok.nr.7206/10)
Afrapporterings skema Kultur- og Fritid. (dok.nr.8846/10)
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6.

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

Åben sag
Sagsnr: 09/20034
Forvaltning: BKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU

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.
Arrangement et 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 k valitet 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 hæ der og prisen uddeles til ham, da
han på særlig måde har skabt og formidlet kultur af en høj k valitet.
Nordlysprisen bliver i dag uddelt i forbindelse med afholdelse af kulturraketten og
indgår i budgettet for kulturraketten. Kultur - og Fritids udvalget støttede i 2009
kulturrak etten med100.000 kr.
Gaven kr. 25.000 forbindelse med Nordlysprisen er afsat indenfor Kultur- og
Fritidsudvalgets ramme .

Indstilling
Direkt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager principiel stilling til om der
skal udarbejdes konkret forslag til at slå priserne sammen.
Beslutning Kul tur- 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
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og oplevelsessektoren i Frederikshavn Kommune.

Det er forvaltningens hensigt at samle og synliggøre de mange frivillige, amat ører,
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 nuvæ rende 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 ”bel ønninger” i form af gaver og
lykønskninger til hold, præstationer, enkeltpersoner og foreninger, som ved Godt
Gået Prisen.

Arrangement et 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
Direkt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslaget fra B ørne - og
Kulturforvalt ningen.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 4. februar 2010
Sagen genoptages.
Fraværende: Pia Karlsen og Jens Porsborg.
Supplerende sagsfremstilling - Kultur- og Fri tidsudvalget den 10. marts 2010
Kultur og Fritidsudvalget har besluttet at sammenlægge ændre ”Godt gået” -pris en
og Nordlysprisen. Fremover skal de to priser festligholdes og præsenteres for
forenings, kultur, oplevelses og sports verdenens aktive ved et fælles arrangement i
enten Det Musiske Hus eller Arena Nord.
Forvaltningen foreslår, efter samråd med kultur og fritidsudvalget at de to priser for
fremtiden gives som følger:
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1.

Bedste præstation 2009 - 10. 000 kr.

2.

Bedste holdpræstation 2009 - 10.000 kr.

3.

Bedste oplevelse /bedste oplevelsesdesigner 2009 - 10.000 kr.

Forvaltningen foreslår at forvaltningen udarbejder ny fundats, så Kultur- og
Fritidsudvalget udgør det endelige bedømmels esudvalg for indstillede kandidater
for alle tre discipliner.
Forvaltningen foreslår desuden, at Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) og
Idrætssamvirket (IS) står for indkaldelse af kandidater og annonceindrykning
indenfor idræts og forenings verdenen, som hidtil. FUF og IS behandler de
indsendte forslag og indstiller herefter kandidater til Kultur og fritidsudvalget.
Det foreslås endvidere, at Kultur og fritidsudvalget modtager og sel v kan indstille
kandidater til alle tre priser, samt prisen for bedste oplevelse / bedste
oplevelsesdesigner
Kultur og fritidsudvalget indstiller de endelige kandidater og formanden for udvalget
uddeler prisen ved et arrangement i september 2010.

Indstilling - Kultur- og Fritidsudvalget den 10. marts 2010
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget vedtager
forslagene og udarbejdelsen af fundats.

Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 10. marts 2010
Godkendt.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Frode Thule Jensen og Bent B øgsted.
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7.

Fastlæggelse af budgetdialogmøder forår 2010

Sagsfremstilling
Frederikshavn K ommunes budget proc es indebærer, at fagudvalgene i
forårs perioden skal afholde budgetdialogmøder med interessent er på udvalgets

Åben sag
Sagsnr: 10/1919
Forvaltning: BKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU

område.
Forvaltningen foreslår følgende omkring afvikling af dialogmøder i 2010:
Møde for kulturområdet
Deltagere: Repræsentanter for Kulturelt Samråd og bestyrelser på kulturområdet
samt ledere for såvel kommunale som selvejende institutioner.
På mødet giver formanden en kort orientering om Kult ur- og Fritidsudvalgets
arbejde. Desuden vil der blive givet et kort oplæg til drøftelse om budget 2011
efterfulgt af udveksling af ideer og synspunkter vedrørende budgettet.
Endvidere vil der blive mulighed for udveksling af ideer og synspunkter om
kommunens indsats på det kulturelle område. Endelig fortæller formanden og
kultur- og fritidschefen i forening om Kulturaftalen Nordjylland og Karizma.

Møde for idrætsområdet
Deltagere: repræsentanter for Folkeoplysnings udvalget, bestyrelsen for
Idrætssamvirket, bestyrelsen for FUF samt halinspekt ørerne for såvel kommunale
som selvejende haller.
På mødet gives information om budget procedure, budgetforudsætninger og
budgetmuligheder.
Endvidere vil der være mulighed for udveksling af ideer og synspunkter.
I mødet vil foreligge forslag til datoer for afvikling af dialogmøderne.

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at datoer for afvikling af dialogmøder
fastlægges.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 10. marts 2010
Møderne fastlægges til den. 2. juni og den 7. juni 2010.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Frode Thule Jensen og Bent B øgsted.
Bilag
Forslag til Mødedato - Budgetdialogmøde forår 2010 (dok.nr.21903/10)

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 10. marts 2010

Side 17 af 22

8.

Kvalitetsvurdering af Skagens Museum

Sagsfremstilling
Kulturarvsstyrelsen foretager rutinemæssigt kvalit ets vurderinger af de
statsanerkendte museer, der er omfattet af museumslovens bestemmelser.

Åben sag
Sagsnr: 09/1713
Forvaltning: BKF
Sbh: aach_old
Besl. komp: KFU

I 2009 gennemførte kulturarvsstyrelsen 10 vurderinger, heriblandt af Skagen
Museum, som styrelsen bes øgte den 25. august 2009
K valitets vurderingen foregår som en dialo g mellem styrelsen og museerne, hvor
styrelsen i det omfang, der er behov herfor, vil yde konkret rådgivning om
museumsdriftens mange aspekter.
K valitets vurderingerne mangfoldiggøres i en rapport der har til formål at bibringe
museernes tilskudsydere et indblik i museernes forhold.
Kulturarvsstyrelsen har anmodet museet om at indsende en plan for, hvorledes de
agter at følge op på rapportens anbefalinger og henstillinger. Om et år vil
Kulturarvsstyrelsen vende tilbage for at høre, hvordan opfølgningen har fundet
sted.
Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager rapport en
fra kulturarvsstyrelsen til orientering.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 10. marts 2010
Godkendt.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Frode Thule Jensen og Bent B øgsted.
Bilag
Kvalitetsvurdering af Skagens Museum (dok.nr.20932/10)
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9.

Årsrapport 2008/2009 for Vendsyssel Teater

Sagsfremstilling
Vendsyssel Teater fremsender årsregnskab for 2008/ 2009 til Kultur- og
Fritidsudvalgets orientering.

Åben sag
Sagsnr: 09/21231
Forvaltning: BKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager regnskabet
til efterretning.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 10. marts 2010
Godkendt.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Frode Thule Jensen og Bent B øgsted.
Bilag
Årsregnskab 2008/2009 vendsyssel Teater (dok.nr.139771/09)
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10. Afrapportering og regnskab fra Skagen By- og
Egnsmuseum - Egnsspillet 2009
Sagsfremstilling
Skagen By- og Egnsmuseum fremsender på vegne af egnsspilgruppen en kort

Åben sag
Sagsnr: 09/21479
Forvaltning: BKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU

beskrivelse af forløbet og regnskab for egnsspillet i 2009
Regnskabet viser et underskud på 22.700 kr. og derfor anmoder de om udbetaling
af underskudgaranti på 20.000 kr. bevilliget den. 2. april 2009.

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender
regnskabet. Underskudsgarantien vil blive administrativt udbetalt.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 10. marts 2010
Godkendt.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Frode Thule Jensen og Bent B øgsted.
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11. Henvendelse og invitationer 2010
Sagsfremstilling
DANISH+ inviterer til QUA LITY+, en konference om k valitet i dansk scenekunst for
børn og unge. Konferencen er mandag d. 3. maj 2010, S valegangen Århus C.

Åben sag
Sagsnr: 09/95
Forvaltning: BKF
Sbh: aach_old
Besl. komp: KFU

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at orient eringen tages til efterr etning.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 10. marts 2010
Godkendt.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Frode Thule Jensen og Bent B øgsted.
Bilag
QUALITY+ konference om kunstnerisk kvalitet - KonferenceInivitation_Quality+_2010.pdf (dok.nr.7048/10)
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Mogens Brag

Ole Rørbæk Jensen

Frode Thule Jensen

Pia Karlsen

Jens Porsborg

Peter Laigaard

Bent Bøgsted
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