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1. Tema-drøftelse Kultur- og Fritid 

 

Sagsfremstilling 

Børne - og Kulturdirektør, Lis Rom Andersen og Kultur- og Fritidschef Thomas 

Østergaard vil på udvalgsmødet præsentere et oplæg til en kommende værdidebat 

i udvalget.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.  

 

Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 14. april 2010  

Sagen genoptages.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3423 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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2. Orientering om udvikling af Kultur- og Fritidsudvalgets 

budgetramme fra 2007-2010 

 

Sagsfremstilling 

Administrationschef Lars Munch vil på mødet orienterer om udviklingen i Kultur- og 

Fritidsudvalgets budgetramme fra 2007-2010.  

  

Bilag udleveres på møde. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 14. april 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21224 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: KFU 
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3. Årsberetning 2009 for Kultur- og Fritidsudvalgets 

omkostningssteder samt opgørelse af over/underskud.  

 

Sagsfremstilling 

Lederne af de enkelte omkostningssteder i Kultur- og Fritidsudvalgets regi har 

udarbejdet årsberetninger for regnskabsåret 2009. Årsberetningen omhandler:  

·         kort præsentation af den enkelte institution/enhed 

·         orientering om regnskabsresultatet - herunder redegørelse for årsagen 

til, at regnskabet viser over- eller underskud, samt forslag til, hvorledes 

overskud ønskes anvendt og underskud finansieres  

·         beskrivelse af de opnåede resultater i 2009.  

   

Nettoresultatet udviser et samlet overskud på 5,9 mio. kr.  for regnskabsåret 2009.  

Forvaltningen har udarbejdet en samlet sammenfatning, hvor regnskabsresultatet 

forklares og vurderes. 

  

Udarbejdelsen af over/underskudopgørelsen er foretaget i henhold til i regelsættet 

for økonomisk decentralisering for Frederikshavn Kommune. Her fremgår blandt 

andet, at der er generel overførselsadgang for over- og underskud i forhold til det 

korrigerede budget, som omkostningsstedets årsregnskab viser. Underskud må 

maksimum udgøre 10% af omkostningsstedets nettobudget. Det vil sige, at det 

samlede over- og underskud i forvaltningens omkostningssteder ikke kan bruges til 

at dække over- og underskud på de centrale konti. 

Regnskabsresultat 2009 fordeler sig på følgende hovedområder (totalt for 

omkostningssteder og centrale konti):  

  

Fritidsområdet                      overskud 3,1 mio. kr.  

  

Kulturområdet                      overskud 2,5 mio. kr. 

  

Folkeoplysningsområdet      overskud 0,3 mio.kr.  

  

Under fritidsområdet skyldes det store overskud primært et akkumuleret overskud 

fra tidligere år. For kulturområdet vedrører overskuddet blandt andet ikke forbrugte 

driftsmidler i forbindelse med projekter, som ikke er gennemført i budgetåret.  

  

  

  

Anlæg: 

Regnskabet for 2009 omfatter 7 projekter til en samlet godkendt anlægsbevilling på 

16,8 mio. kr. 

Regnskabsresultatet viser et overskud på 12,5 mio. kr. Overskuddet på anlæg 

skyldes primært forskydninger af projekternes igangsættelse. 

Forvaltningen anbefaler, at det overskydende rådighedsbeløb overføres til 2010, 

hvor flere af projekterne fortsætter. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21224 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: KFU 
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Sammenfatning af årsberetninger for Kultur- og Fritidsudvalget, enhedernes 

årsberetninger samt overførselsopgørelser for regnskab 2009 findes elektronisk via 

kommunes hjemmeside, Politikerportalen.  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget  

•       tager de udarbejdede årsberetninger til efterretning  

•       anbefaler, at det opgjorte overskud på kr. 5,9 mio. kr. jf. regelsæt om 

økonomisk decentralisering, overføres til budget 2010  

•       anbefaler, at det overskydende rådighedsbeløb til anlæg på 12,5 mio. kr. 

overføres til budget 2010 

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 14. april 2010 

Godkendt.  

Overskud vedrørende drift af helse- og Oplevelsescenter på 0,5 mio, stammer fra 

et ikke realiseret projekt, hvorfor der anmodes om overførsel af 5,4 mio. kr.  

Peter Laigaard ønsker af overføre 5,9 mio. kr. og anvende 0,5 mio. kr. til Karizma - 

projektet. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

Bilag 

KFU Sammenfatning af over/underskud og årsberetninger 2009 Kultur og 

Fritidsudalget (dok.nr.32310/10) 
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4. Godkendelse af kommerciel del - Kappelborg. 

 

Sagsfremstilling 

Siden igangsættelse af projektet Kappelborg i oktober 2009 er der iht. tidsplanen 

færdiggjort  

  

  

-          Detailprojektering – januar 2010 

-          Samarbejde med Lokale og Anlægsfonden efter tilsagnsstøt te fra fonden 

– december 2009 

-          Udvikling af Deklarationsmodel vedr. samarbejde mellem kommunal del 

og kommerciel del – januar 2010 

-          Færdiggørelse af endelig kontraktgrundlag med entreprenør M.T 

Højgaard – februar 2010 

  

  

Alle områder er udviklet gennem et konkret samarbejde mellem brugergrupper, 

byggegruppe, projektledelse og politisk og administrativ styregruppe.  

  

Kultur og Fritidsudvalget er fra 1/1 2010 politisk styregruppe for projektet.  

  

Medio februar forelå juridisk behandlet kontraktudkast og deklaration klar til 

underskrift.  

  

 På dette tidspunkt forelå endnu ikke et færdigt prospekt for den kommercielle del, 

og derfor afventede kontraktunderskrivelsen dette. Projektet er derved forsinket 1.5 

- 2 måneder. Dette vil dog ikke væsentligt berøre færdiggørelsestidspunktet, som er 

fastlagt til medio 2011. Se vedlagt tidsplan februar 2010.  

  

Det skal bemærkes at der i hele projektet, og ikke mindst ved den kommunale del, 

er et godt samarbejde med M.T Højgaard. Denne del er umiddelbart  klar til 

igangsætning.  

  

M. T, Højgaard har i samarbejde med investor søgt at udvikle mulighederne i den 

kommercielle del. Der er i deklarationen anført en række udnyttelsesmuligheder i 

udviklingen af det kommercielle område – dette gælder eks. restauration, spillested, 

lokaler for Sund by, helsecenter, selskabslokaler mv.  

Forvaltningen er oplyst at det ikke, trods ihærdige forsøg, har vist sig muligt for M.T 

Højgaard at udnytte hele den kommercielle del iht. til disse muligheder.  

  

  

Uddrag fra deklaration v/ Kappelborg:  

 ” Såfremt det måtte vise sig, at en benyttelse eller anvendelse i overensstemmelse 

med idégrundlaget ikke er mulig, evt. som følge af konjunkturerne eller andre 

særlige omstændigheder, kan der gennemføres en anvendelse og benyttelse, der 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3229 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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er i overensstemmelse med den til enhver til gældende lokalplan for ejendommen".  

  

I det foreliggende kontraktgrundlag indgår derfor i en del af det kommercielle 

område mulighed for at etablere helårsboliger i en mindre del af bygning D som 

nybygges.  

Bygning D er placeret vest for hovedbygningen og vil med det foreliggende 

prospekt få et udseende der fuldt respekterer bygningskomplekset samlede 

arkitektur. Prospektet overholder gældende lokalplan for området og nuværende 

bygning D er jf. gældende lokalplan ikke - bevaringsværdig.  

  

Der forelægger nu en underskrevet kontrakt fra M.T Højgård.  

Kontrakten er, som ovenfor beskrevet, betinget af at en mindre del af det 

kommercielle område kan anvendes som helårsboliger.  

  

Iht. den udarbejdede deklaration for Kappelborg skal der, hvis det kommercielle 

område eller dele heraf ikke følger det beskrevne udviklingsgrundlag, ske en 

konkret godkendelse i det politiske udvalg og sagen vurderes myndighedsmæssigt.  

  

Der foreligger til sagen en principgodkendelse fra Teknisk Forvaltning, som har 

vurderet sagen iht. gældende lokaleplan mv. - se vedlagte bilag.  

  

  

  

  

  

Iht. principgodkendelsen udvikles den kommercielle del som følger:  

  

- Bygning C indrettes til restauration og spillested. 1.sal i bygning C indrettes til 

aktiviteter 

  for  SundBy. Grundplan ca. 300 m2. 

  

- Bygning D nedrives og nyopføres.  

1.       Stueplan indrettes til køkken – og personalefaciliteter til 

restauranten 

2.       1. og 2. sal indrettes til helårsboliger 

  

- Den nye bygning D har ca. samme størrelse (grundplan ca. 200 m2)som 

tidligere bygning, og opbygges med muret facade og tegltag lig 

bevaringsværdige nabobygninger.  

  

  

  

Projektgruppen anbefaler den foreliggende udviklingsmodel for det kommercielle 

område. Projektet vil opfylde det samlede idegrundlag for Kappelborgs opbygning 

som kulturcenter, idet bygning D ikke indgår i aktivitetsgrundlaget for centeret.  
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For at sikre overholdelse af tidsplanen kan derfor opstilles to alternativer til 

foreliggende udvikling af kommerciel del:  

  

1) 

Det foreliggende projektgrundlag ved det kommercielle område godkendes, idet det 

ikke væsentligt berører idegrundlag og aktivitetsramme for det samlede center.  

Efter behandling vedr. det idemæssige grundlag i Kultur – og fritidsudvalget, 

 forelægges sagen for økonomiudvalget, med henblik på ejendomsoverdragelse og 

godkendelse af ændrede vilkår.  

I kontraktgrundlaget indgår en værdiansættelse på 3.3 mio. kr. for den 

kommercielle del, som tilføres renoveringen af den kommunale del.  

  

2) 

Frederikshavn Kommune beholder den kommercielle del til senere realisering og 

salg. M.T Højgaard færdiggør den kommunale del.  

Dette vil berøre projektet økonomisk, da den kommercielle del iht. kontrakten 

tilfører 3.3 mio. kr. til den kommunale del. Beløbet er værdiansættelsen af det 

kommercielle område inden renovering. I vinderprojektet indgik et ønske om at 

anvende dele af det kommercielle område til boligformål.  

Der vil derfor skulle være forhandling om nyt grundlag for renovering af den 

kommunale del med M.T Højgaard.  

  

Det skal bemærkes at løsning 2 vil fastholde det kommercielle område i kommunalt 

regi. I en venteperiode må forventes en driftsudgift til bygning C og D.  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget  

  

-       Godkender at muligheden for at bygge boliger i bygning D indgår i 

kontrakten.  

-       Anbefaler overfor økonomiudvalget at ejendommens kommercielle del 

overdrages på de foreliggende vilkår.  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 14. april 2010  

Sagen oversendes til behandling i Byrådet.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

Bilag 

KFU udvalget 14/4 2010 - Kommerciel del Kappleborg - Kappelborg - kontrakttidsplan feb 

2010.pdf (dok.nr.36790/10) 
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Kopi af svarbrev fra TF til Lars Trie vedr. kommercielle del Kappelborg (dok.nr.35761/10) 
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5. Renovering af maskinhallen - mødeplads for foreninger, 

ungdom og uddannelser 

 

Sagsfremstilling 

  

Igangsætning af 1. fase . 

  

Det tidligere Kultur – og fritidsudvalg vedtog 1. april 2009, at renoveringen af 

Maskinhallen skulle igangsættes i 2009/2010 og samtidig besluttedes at 

renoveringen skulle igangsættes med afsæt i de eksisterende aktiviteter i 

Maskinhallen. Sagen blev stillet i bero iht. budgetproces medio 2009. 

  

Sagen genoptages efter byrådets behandling af lånedispensationer af 1.03.2010.  

  

Kort beskrivelse af husets brugere:  

  

-           Foreninger. Huset fungerer som foreningshus for en stor gruppe foreninger 

der anvender huset både til faste ugentlige aktiviteter og til større møder, 

generalforsamlinger mv. Der er flest faste aktiviteter mandag til torsdag i 

eftermiddags og aftentimer – fredag til søndag afvikles primært 

adhocaktiviteter. I en normal uge i tidsrummet 9.00 – 22.00 har huset en 

belægning på ca. 30%. 

-           Ungdomsskole og UUV. Ungdomsskolen og ungdommens 

uddannelsesvejledning anvender fast dele af huset til administration.  

-           Ungdomsaktiviteter. Ungdomsnetværk, ungwelt og aktiviteter i 

”ambitionsfabrikken”, indgår i husets aktivitetsflade.  

-           Koncertaktiviteter. Det Regionale Spillested/det Musiske Hus afvikler i 

samarbejde med ungdomsområdet og ungdomsnetværk 15 – 18 årlige 

rytmiske koncerter. Huset er værksted for elever fra EUC Nords 

eventteknikker uddannelse, som indgår i koncertaktiviteterne.  

-           Ad hoc. Der afvikles årligt desuden udstillingsforløb, festivalaktiviteter, 

politiske møder mv. i huset. 

  

  

Anlægsfase  

  

Fase 1: 

  

Der er i 2011 og 2012 afsat 5.375.000 kr. som anlægsmidler til renovering a f 

Maskinhallen.  

  

De afsatte midler indgår i en samlet renoveringsplan for Maskinhallen. Udvendigt 

forsættes den renovering der i 2004 blev gjort omkring administrationsområdet – og 

sikrer en indvendig renovering der fører bygningen op til nutidig standard – og ikke 

mindst åbner bygning og indgang ud mod Bank pladsen.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2835 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: KFU 
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Renoveringen vil samtidig modernisere hallen og åbne for dagslys, samt etablere et 

nyt multirum på ca. 150 m2 til musik, film og øvrige foreningsaktiviteter. Der 

etableres nutidig IT aptering af sale og foreningsrum i bygningen.  

Der fastholdes ved renoveringen, mulighed for de samme foreningsaktiviteter som 

hidtil i bygningen.  

Renoveringen er første fase i den samlede renovering. En kommende fase 2 vil der 

kunne etableres øvelokaler på 1. sal over multirum, indbygges elevator samt 

renovere ikke anvendte lokaler på 2. sal.  

Fase 2 er ikke prissat. 

  

Anlæg fase 1: 

  

• indgangsparti mod Bank pladsen renoveres og der skabes indgang til 

Maskinhallen fra foyerområde. 

  

• etablering af multirum med mindre scene. Foreningslokaler renoveres – 

grundinventar – borde og stole - fornys. 

  

• Maskinhallen (sal) renoveres vedr. eksteriør og scene og øvrige foreningsrum, 

toiletter og depotrum renoveres 

  

• der foretages nødvendig renovering af klimaskærm 

  

  

Der er åbnet mulighed for fremrykning af projektet gennem lånefinansiering af 

anlægsprojektet. Det anbefales, at der etableres en anlægsfinansiering på 

baggrund af lånefinansiering og med tilbagebetaling gennem de afsatte midler på 

investeringsoversigten. 

Det vedlægges anlægsbudget for fase 1 udarbejdet af rådgiver fra Teknisk 

Forvaltning.  

  

Det anbefales af fase 1 gennemføres i 2010. Se vedlagte tidsplan.  

  

Låneramme kr. 6.000 000.  

Der er afsat midler i overslags år - 4.005 mio. kr. i 2011 g og 1.370 mio. kr. i 2012 

  

I det foreliggende anlægsprojekt anvendes, inkl. inventar, 5.472 mio. kr. af den 

afsatte låneramme på 6.000.000 kr.  

  

  

Indhold, drifts og aktivitetsbeskrivelse:  

Drift. 

  

1) 

Det Musiske Hus håndterer drift og serviceringen af daglige aktivitete r. 

•         planlægning og servicering af foreningsaktiviteter  

•         koncertaktiviteter 

•         organisering af lokaler 
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-           rengøring 

- bygningsdrift  

•         ad hoc aktiviteter 

•         catering, bar mv.  

  

Udviklingen af aktiviteter finansieres indenfor eksisterende budgetrammer. 

Der har løbende i processen været brugermøder i Maskinhallen for at sikre 

information til brugerne om den kommende renovering. Der planlægges 

informationsmøde marts/april 2010.  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget godkender 

renoveringsprojektet.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 14. april 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

Bilag 

Tidsplan - MASKINHALLENx.pdf  (dok.nr.33859/10) 

overslag på maskinhallen 17-02-2010.pdf (dok.nr.33855/10) 

Ombygning af Maskinhallen_M-B-99-1-1-ET Layout1 (1.pdf (dok.nr.33853/10) 

Ombygning af Maskinhallen_M-B-99-0-1-ET Layout1 (2) (1.pdf  (dok.nr.33852/10) 
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6. Orientering fra forvaltningen 

 

Sagsfremstilling 

Orientering fra Børne- og Kulturforvaltningen ved Kultur- og Fritidschef Thomas 

Østergaard, herunder 

 Det Musiske Hus har i kraft af sin status som regionalt spillested søgt og 

fået tilsagn om 200.000 kr. til projektet "En gæst & En test", der skal løbe 
over de kommende sæsoner.  
 

Projektet går ud på at sætte et nationalt vækstlagsorkester (en gæst) 
sammen med et lokalt/regionalt spirende orkester (en test). Håbet er, at der 
opstår nye "svingninger" og udvekslinger mellem de to bands. Samtidig 

ligger der en del nytænkning i, at disse koncerter skal arrangeres i tæt 
samarbejde med eksterne arrangører og arrangørspirere og ude på andre 
spillesteder i Vendsyssel, f.eks. Sysseltinget, Sæby Kulturhus, 

Sømandskirken i Hirtshals, kommende kulturhus Kappelborg i Skagen, 
Tversted Jazzy Days og lignende steder, der kan have vanskeligt ved at 
finde midler til de mindre vækstlagssatsninger.  

  

 Kulturaftale Nordjylland  

 Møde i kulturalliancen mellem Kultur - og Fritidsudvalget i Frederikshavn 
kommune og Kultur- og Fritidsudvalget i Hjørring kommune ultimo maj 

2010.  
 Aflysning af Legends Live i Skagen 2010  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 14. april 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

Bilag 

Kulturaftalen: Pow erPoint om Kulturaftale Nordjylland - Præsentation af Kulturaftale Nordjylland 

2010.pptx (dok.nr.33828/10) 

Legends Live Skagen 2010 - aflysning 2010 (dok.nr.35546/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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7. Samarbejde mellem stadsarkiv og de lokalhistoriske arkiver 

 

Sagsfremstilling 

Orientering vedr. Frederikshavn kommunes stadsarkivs initiativ til dialog med de 

lokalhistoriske arkiver om et fremtidigt samarbejde. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 14. april 2010 

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3426 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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8. Puljeansøgninger april 2010 

 

Sagsfremstilling 

Der er afsat 422.510 kr. på budget 2010. Af dette beløb er der 121.670 kr. til rest. 

  

  

A. Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv søger Kultur- og Fritidsudvalget om driftsstøtte til 

egnsarkivet. Arkivet søger ikke et specifikt beløb.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget har i 2009 bevilliget 5.000 kr.  

  

  

B. Sangens Dag ved Jernkilden 2010 søger Kultur- og Fritidsudvalget om støtte 

på 10.000 kr. til arrangementers afholdelse. Sangens Dag ved Jernkilden fik sin 

debut i 2008 og ved arrangementet i 2009 var der 400 mennesker i alle 

aldersklasser samlet omkring korsang og fællessang ved amfiteatret. 

  

Korene har ønsket, at gøre Sangens Dag til en sensommertradition, der samler 

flere generationer af kommunes borgere , en tradition som familien kan samles om.  

Syv kor har på nyværende tidspunkt tilmeldt sig til Sangens Dag ved Jernkilden 

2010, deraf tre børnekor. Sangens Dag 2010sker i samarbejde med flere 

foreninger: Sct. Georgs Gildet i Sæby, Sæby Museums Forening, Nordjyllands 

kystmuseum - afdelingen Sæby Museum - og Hjemmeværns distrikt Vendsyssel. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget har i 2009 bevilliget 10.000kr.  

  

  

C. Skagen Børnekulturfestival ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om støtte på 

50.000 kr. til afholdelse af den 8. børnekulturfestival i Skagen i dagene 19. til 21. 

maj 2010.  

  

Nøgleordene for dette års festival er: Krop og Sanser og titlen er: "Det bobler i min 

krop". 

Skagen børnekulturfestival præsenterer børnene for kulturelle oplevelser som 

børnene fordyber sig i både i månederne før og efter arrangementet.  

Arrangørgruppen er byens fem børnehaver og vuggestuer, musikskolen, 

billedkunstskolen, biblioteket og skov- og naturstyrelsen i Vendsyssel. 

Der bor ca. 230 børn i skoven fra morgen til aften og der kommer mange 

besøgende fra skoler, SFO, dagplejere samt turister og børnehaver fra andre 

steder i kommunen.  

  

Festivalens budget er i år på 122.000 kr. Arrangørgruppen kan selv rejse 62.000 kr. 

ved hjælp af sponsorer, diverse salg og støtte fra KAFBU (Kulturelle aktiviteter for 

børn og unge).  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21479 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede i 2009 10.000kr. i støtte samt en 

underskudsgaranti på 10.000 kr.   

  

  

D. Østervrå Lokalhistoriske Forening søger Kultur- og Fritidsudvalget om 

driftsstøtte på 6.000 kr. til el, vand og varme. Østervrå Lokalhistoriske forening har 

ca. 100 medlemmer og har til huse i pedelboligen ved Torslev Skole.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede i 2009 6.000kr. til Østervrå Lokalhistoriske 

forening.  

  

  

  

E. Frederikshavn Teaterforening søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på 

130.000 kr. til teaterformål i 2010. Frederikshavn teaterforening ønsker at formidle 

teater til gavn og glæde for alle kommunes borgere.  

Tilskuddet til Frederikshavn Teaterforening er reserveret på budget for 2010 med 

kr. 130.000 kr.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede i 2009 130.000 kr. til Frederikshavn Teater.  

  

  

  

F. Voerså Museums lokalhistoriske arkiv søger Kultur- og Fritidsudvalget om 

støtte til driften så de i 2010 kan holde samme høje standard. Foreningen har i 

2009 afholdt 26 mødeaftner hvor der har været mellem 10 - 25 deltagere. 

Foreningen havde 200 besøgende i påsken, derudover ca. 200 - 300 gæster.  

Voerså Museums lokalhistoriske arkiv har investeret i nye vinduer og reparation af 

soklen på huset. Huset bruges også af borgerforeningen, hyggeklubben og 

stavgængerne.  

  

  

G: Frederikshavn Sportsdanser forening søger Kultur- og Fritidsudvalget 

om 12.000 kr. til  

2. ranglisteturnering i latinamerikanske danse sæson 2010.  

Ansøgningen vedrører hjælp til dækning af leje af hal, musik/lyd, specielt dansegulv 

og udsmykning af hal.  

  

Formålet ved at afholde denne turnering er at få endnu større og mere attraktive 

turneringer. De påtænker bl.a. at lægge billet ind på DM latin 2011 samt de 

nordiske mesterskaber i 2013.  

  

Deltagerne i denne turnering er fra 7- 60 år og der forventes ca. 100 par og dertil 

ca. 400 tilskuere.  

  

  

H: Sæby Jazzfestival - Jazz & Fisk 2010 søger Kultur- og Fritidsudvalget om 

70.000 kr. til gennemførelse og udvikling af en årligt tilbagevendende begivenhed 
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Sæby Jazzfestival.  

  

Dette år er der 3 hovednavne; Caroline Henderson, Hilde Louise Orchestra og 

Organic3, derudover deltager det lokale Sæby Bigband, All that Djazz og en række 

unge upcoming med rødder i Sæby og det nordjyske. De er med til at organisere 

og udbrede kendskab et til Jazz-Clash Arrangementerne. 

  

Formålet er udvikling af en årligt tilbagevendende begivenhed i Sæby, som samler 

byen og brander byen udadtil med henblik på større indtjening og udvidelse af 

sæsonen til gavn for beskæftigelsen i erhvervet. 

  

Alle koncertarrangører bidrager til fælles markedsføring gennem Jazznetværket. 

Sæby Turistforening har søgt koncertsponsorer hos Sæby Fiskeindustri 10.000 kr. 

og Den Norske Ambassade 15.000 kr.  

  

  

I: Ruth Hedegaard, Frederikshavn kommunes stadsarkivar søger på vegne af 

arbejdsgruppen for forkonferencen til IFLA (bibliotekernes 

verdensorganisation) Kultur- og Fritidsudvalget om 17.000 kr. til delvis dækning af 

omkostninger i forbindelse med besøg i Frederikshavn.  

  

IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions afholder 

Verdenskongres i Gõteborg og i denne forbindelse vil der blive afholdt en 

forkonference i Nordjylland, hvor besøget bl.a. vil gå til Aalborg, Hjørring og 

Frederikshavn. Frederikshavn er valgt især på grund af nyindretningen af rådhuset 

hvor der er ny adgang til bibliotek og stadsarkiv.  

  

Arbejdsgruppen vurderer at besøget vil være et godt brand for Frederikshavn og en 

god måde at vise omverden den nytænkning der er i Borgertorvets indretning.  

Frederikshavn er endestationen før afgang til Gõteborg og derfor har de valgt at 

afslutte på palmestranden, hvor Børne- og Kulturdirektør Lis Rom Andersen vil 

holde oplæg om kommunens visioner om forvandling fra værftsby til værtsby og 

ikke mindst kulturens betydning.  

  

Arbejdsgruppen ser muligheden for, med en forkonference, at trække engagerede 

biblioteksmedarbejdere fra hele verden til Nordjylland, hvor de kan præsenterer 

mange relevante institutioner.  

  

Hjørring kommune dækker halvdelen af bustransporten og 

formiddagsforfriskninger.  

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 14. april 2010  
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A: 

Imødekommes med 5.000 kr.  

B. 

Imødekommes med 10.000 kr.  

C. 

Imødekommes med 30.000 kr. i tilskud og 10.000 kr. i underskudsgaranti.  

D.  

Imødekommes med 6.000 kr.  

E.  

Imødekommes med 130.000 kr.  

F. 

Imødekommes med 6.000 kr.  

G. 

Imødekommes med 12.000 kr.  

H. 

Imødekommes med tilskud på 20.000 samt en underskudsgaranti på 10.000, mod 

afrapportering.  

I. 

Imødekommes med 17.000 kr. Peter Laigaard tog forbehold mod beslutningen.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Pia Karlsen var til stede under pkt. 8 til og 

med nr. H, derefter fraværende.  

  

  

 

Bilag 

Ansøgning om støtte til Kvissel- Ravnshøj Egnsarkiv. (dok.nr.32748/10) 

Ansøgning sangens dag ved jernkilden 2010  (dok.nr.32746/10) 

Ansøgning om tilskud til Skagen Børnefestival 2010. (dok.nr.32745/10) 

Ansøgning fra Østervrå Lokalhistoriske Forening 2010 (dok.nr.23561/10) 

Ansøgning fra Frederikshavn Teaterforening - tilskud til teaterformål 2010 (dok.nr.32742/10) 

Ansøgning til drif tstøtte Voerså Museums lokalhistoriske arkiv 2010 (dok.nr.28329/10) 

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalg 2010 - Ændring Frederikshavn Sportsdanserforening. - 7206-

10_ (dok.nr.36148/10) 

Ansøgning Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur-Fritid-ansøgning.docx (dok.nr.36150/10) 
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9. Uddeling af Brøndums legat april 2010 

 

Sagsfremstilling 

Brøndums Legat - tilskud til kulturelle formål, administreres af Kultur - og 

Fritidsudvalget. 

Tilskud kan søges til initiativer, der har som formål at fremme gl. Skagen 

Kommunes kulturelle udvikling.  

  

Ansøgning om tilskud skal belyse idé og formål med initiativet og skal indeholde 

budget og tidsplan for dets gennemførelse.  

  

Der er 10.000 kr. til uddeling. 

  

Følgende ansøgninger er modtaget til april uddelingen:  

  

Billedkunstner Niels Poplens søger Kultur- og Fritidsudvalget via Brøndunms legat 

om 7.300 kr. til reklame omkostninger i avisen Skagen onsdag uge 28 og 29.  

Niels Poplens har lejet Hvide Fyr i Skagen hvor fyret bliver fyldt med hans 

Skagenmalerier. Niels Poplens har igennem flere år udstillet sine Skagensmalerier i 

Skagen , under festival 2006-2007 og i 2008 udstillede jeg på Skagen Rådhus.  

  

B. 

Skagens Museum søger Brøndums legat om 25.000 kr. til afholdelse af 2 

arrangementer på Skagens Museum. 

1. En udstilling dagens vejr og Uvejr - foredrag med Dr., forfatter og redaktør Henrik 

Wivel fortæller om vejret i L.A. Rings landskaber og baggrunden i epokens digtning 

og filosofi. Der trækkes tråde til kunstnerkolonierne i Skagen og på Fyn . Der vises 

billeder undervejs. 

2. vejrets poesi - oplæsningsaften 

Digterne Morten Søndergaard, Ulf Karl Olov Nilsson og Bjørn Friis Thomsen læser 

deres poetiske fortolkninger af vejret højt i et stemningsfuldt arrangement.  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 14. april 2010  

Udvalget besluttede at imødekomme udstillingen "Dagens Vejr"med 10.000 kr.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Pia Karlsen 

 

Bilag 

Ansøgning Brøndums Legat - april 2010 (dok.nr.33834/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2481 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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10. Udpegelse af medlem til Aalborg symfoniorkesters 

Repræsentantskab.  

 

Sagsfremstilling 

Udpegelse af medlem til Aalborg Symfoniorkesters Repræsentantskab. I dette 

repræsentantskab sidder et medlem fra hver af de Nordjyske kommuner. 

Valgperioden for Bjarne Kvist udløber.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget bestemmer hvem der skal sidde i dette repræsentantskab 

f.eks. Politiker, embedsmand eller ildsjæl. 

  

Lidt om repræsentantskabet:   

 35 medlemmer  

 1-2 møder pr. år  

 Repræsentantskabsmedlemmerne er spredt geografisk og alle med 
specielle indgangsvinkler til kultur, publikum, politiker m. v  

 Repræsentantskabet er nedsat med det formål fortsat at sikre størst mulig 
lokal og regional forankring for landsdelorkestret.  

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger et 

medlem til repræsentantskabet.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 14. april 2010  

Udvalget pegede på Mogens Brag.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Pia Karlsen 

 

Bilag 

Udpegelse af medlem til Aalborg symfoniorkesters Repræsentantskab.  (dok.nr.33900/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3056 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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11. Henvendelse og invitationer 

 

Sagsfremstilling 

A. Turismens Dag - Lørdag den 29. maj 2010 

Skagen Turistforening vil gerne indbyde Kultur- og Fritidsudvalget medlemmer til at 

deltage i "Turismens dag" i Skagen.  

  

B. Sport Event Denmark sender filmen om Sportsåret 2010. Den omhandler 

sportsåret 2009 og en lang række af de kommende års begivenheder. Kultur- og 

Fritidsudvalget må benytte denne film i forbindelse med præsentationer og til 

forskellige arrangementer.  

  

  

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Pia Karlsen 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 14. april 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Pia Karlsen 

 

Bilag 

Turismens dag den 29. maj 2010. - TURISMENS DAG LØRDAG DEN 29.doc (dok.nr.32232/10) 

Sportsåret 2009 - sporteventdenmark.com (dok.nr.32756/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/95 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Mogens Brag 
   

      

Pia Karlsen 
   

      

Bent Bøgsted 
   

 

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Jens Porsborg 
   

 

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Peter Laigaard 
   

 

 
 


