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1. Forslag til budget 2011 og overslagsårene 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har indenfor den udmeldte ramme udarbejdet et 

administrativt oplæg, som sammen med de øvrige forvaltningers bidrag udgør 

Direktionens budgetforslag for 2011-2014.  

I henhold til tidsplanen for budgetudarbejdelsen behandler Økonomiudvalget den 6. 

august Direktionens budgetforslag og fremsender det til drøftelse i fagudval gene.  

Direktionens budgetforslag er vedlagt. Økonomiudvalgets bemærkninger til 

forslaget eftersendes via mail. 

Det udarbejdede forslag til budget for 2011 omfatter driftsudgifter og driftsindtægter 

på 109,3 mio. kr. (nettobudget) samt forslag til anlægsbudget. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at 

 det administrative budget forslag samt de nye budgetrammer fremlægges til 
drøftelse/indstillling til den videre politiske budgetproces 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 11. august 2010  

Det administrative budgetforslag anbefales.  

Sagen genoptages.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. september 

2010 

Genoptaget fra forrige møde i Kultur- og Fritidsudvalget.  

Forvaltningen forelægger forslag til udmøntning og besparelse fra genåbning af 

budget 2010, samt forslag til udmøntning af krav til rammereduktion for 2011.  

  

 

Indstilling - Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2010  

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

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. september 2010 

Udvalget besluttede, at fordele besparelsen på 620.000 kr. på budgetforslaget 

for 2011 på følgende måde: 

  

  

Rammebesparelse på grønneområder                200.000 kr.  

Rammereduktion på Biblioteksområdet               300.000 kr.  

Rammereduktion på folkeoplysningsområdet      120.000 kr.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2512 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: KFU 
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I alt.                                                                 620.000 kr.  

  

  

Besparelsen på museumsområdet som blev vedtaget i forbindelse med 

genåbning af budget 2010 fordeles således:  

  

Skagen By- og egnsmuseum                             200.000 kr.  

Skagen Museum                                                200.000 kr.  

Bangsbo Museum- og arkiv                               400.000 kr.  

Sæby Museum                                                  200.000 kr.  

Frederikshavn Kunstmuseum                              200.000 kr.  

  

I alt.                                                                 1.200.000 kr.  

  

  

Besparelsen på kulturelle opgaver udmøntes således: 

  

Skagen Festival                                                 10.000 kr. 

Filmfestival                                                       10.000 kr.  

Sct. Hans aften                                                 20.000 kr.  

Maritim Historiske Selskab                                 40.000 kr.  

Børnekulturelle aktiviteter                                    100.000 kr.  

Vedligehold skulpturer                                       20.000 kr.  

Reparationer og øvrige opgaver                         100.000 kr.  

Kulturpris og ungefrivillige ledere                       40.000 kr.  

Kulturelt Samråd                                                208.882 kr.  

  

I alt.                                                                 548.882 kr.                     

  

  

Ole Rørbæk Jensen og Bent Bøgsted kunne ikke stemme for beslutningen. 

  

  

 

Bilag 

kopi dok. 89652-10 Direktionens budgetforslag - samlet (dok.nr.89665/10) 
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2. Frigivelse af anlægsmidler 2010 

 

Sagsfremstilling 

I Frederikshavn Kommunes budget 2010-2013 er der på investeringsoversigten for 

Kultur- og Fritidsudvalget afsat anlægsmidler til anlægstilskud indenfor 

folkeoplysningsområdet. Anlægsmidlerne beløber sig til 955.000 kr. årligt.  

  

Anlægsmidlerne fordeles til foreninger efter ansøgning en gang årligt og 

ansøgningsfristen er fastsat til 1. september 2010.  

  

Frigivelse af midler sker først på nuværende tidspunkt grundet genåbning af budget 

2010. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller via Kultur- og Fritidsudvalget og 

Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver det afsatte rådighedsbeløb på 

955.000 kr. til anlægstilskud under Kultur- og Fritidsudvalget.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. september 2010 

Anbefales. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21123 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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3. Frederikshavn Kommunes Biblioteker - Leasing i 

forbindelse med udskiftning af selvbetjeningsautomater, 

overgang til RFID samt etablering af "åbnet bibliotek" i 

Kappelborg. 

 

Sagsfremstilling 

Det er ikke længere muligt at få reservedele til de selvbetjeningsautomater (der 

benyttes i over 85% af alle udlån og afleveringer), som biblioteksvæsenet har i 

Skagen og Frederikshavn. Har som konsekvens, at der skal findes en alternativ 

løsning på problematikken inden for meget overskuelig fremtid (det næste trekvarte 

år).  

Fremtidens automater – og materialehåndtering – er baseret på chips (også kaldet 

RFID - Radio Frequency Identification). En fremtid, der allerede er taget hul på i 

Sæby i forbindelse med etableringen af ”det åbne bibliotek” (der er opstillet chips -

automat samt isat chips i alle Sæby’s materialer).  

Udgifts-niveauet i forbindelse med udskiftning af automater – herunder overgang til 

chips-teknologi i det samlede væsen - er estimeret til 1.5 mill. kr. 

  

I forbindelse med nyt bibliotek i Kappelborg er det besluttet at etablere 

bemandet/ubemandet biblioteksservice efter samme model som i Sæby. 

Etableringsudgifterne hertil indbefatter gates, adgangskontrol, videoovervågning 

m.v. og er estimeret til kr. 400.000. 

  

Endvidere er der varslet udgift til Aalborg Bibliotekerne for udskiftning af SUN -

server til drift af bibliotekssystem, foreløbigt estimeret til kr. 200.000 (som for 

hovedparten af de regionale biblioteker, står Centralbiblioteket i Aalborg for driften 

af vores bibliotekssystem). 

  

Estimerede udgifter i alt:  

Udskiftning af selvbetjeningsautomater samt 

overgang til chips-teknologi  

1.500.000 kr.  

Etablering af bemandet/ubemandet biblioteksservice, 

Kappelborg 

400.000 kr.  

Betaling til Aalborg Bibliotekerne for udskiftning af 

SUN-server 

200.000 kr.  

I alt  2.100.000 kr.  

  

Det skal anføres, at der i bibliotekets budget figurerer leasingudgifter, som er 

frigjort/frigøres:  

  

Ophørt bogbusleasing, børnebogbus (ophørt 2009) 108.320 kr.  

It-radioudstyr bogbus (ophører 2010) 30.000 kr. 

Biblioteksudstyr (ophører 2010) 343.000 kr.  

I alt  481.320 kr.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2880 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bikr_old 

 Besl. komp: KFU 
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Finansieringsbehovet ved leasing-løsning forventes at ligge på kr. 432.000/år i 5 år 

(ved leasing på 2 mill. kr. Betaling i alt, inkl. scrapværdi kr. 2.160.000).  

Betyder, at leasing-løsningen kan holdes inden for nuværende budget. 

  

Der ansøges om, at leasingen etableres pr. 1. januar 2011.  

  

 

Indstilling 

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

Frederikshavn Kommunes Biblioteker pr. 1. januar 2011 indgår den anførte 

leasingaftale, idet udgiften kan indeholdes i bibliotekets nuværende budgetramme.  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. september 2010 

Godkendt.  
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4. Orientering fra Forvaltningen 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om sidste nyt fra Børne- og Kulturforvaltningen. 

  

1.       Kappelborg. Status 

2.       My World Images – rapport  

3.       Kulturalliancen 

4.       Arena Nord 

5.       Halinspektør gruppens arbejde 

6.       Museumspolitikken 

7.       Karizma 

8.       div…  

  

  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. september 2010 

Godkendt.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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5. Orientering fra Frederikshavn Svømmehal 

 

Sagsfremstilling 

Svømmehallen har igennem hele 2010 har oplevet en tilbagegang i besøgstallet 

med dertil lavere driftsbudget til følge. Da underskuddet på dette års budget 

forventes at blive på mindst 200.000 kr. og vi samtidigt kan forvente en yderligere 

reduktion i 2011. vil det ikke længere være muligt at optimere driften uden at skære 

i åbningstiden. Ved at nedsætte den daglige åbningstid til kl. 21.00 i stedet for, som 

i dag kl. 22.00, kan vi, gennem vagtplansændringer, spare hvad der svarer til ca. en 

fuldtidsstilling.    

  

Hovedårsagen til ovennævnte problemstilling er at konkurrencen fra de øvrige i 

området efterhånden er rimelig stor.  

Ud over nye svømmehaller med wellnes etc. har hotel Scandic åbnet det nye 

badeland ”the reef”.  Hertil kommer nedlæggelse af vore solarier, hvilket svarer til 

en reduktion på ca. 100.000 i budgettet.  

  

  

De årlige besparelser på området generelt, har selvfølgeligt også ramt vort budget 

og har været medvirkende til vor nuværende situation.  

  

Såfremt ansøgningen om nedskæringen i åbningstiden ikke imødekommes vil 

underskuddet på budgettet vokse år efter år. Årsagen er at vi ikke kan spare 

driftsmidler i den nødvendige størrelsesorden uden at reducerer i personalet.  

En personalereduktion kan kun effektueres gennem færre åbningstimer grundet de 

overenskomstmæssige regler for arbejdstid.   

  

Frederikshavn Svømmehal står gerne tilråd med uddybende kommentarer og 

medvirker også meget gerne til en mere konstruktiv løsning af problemet.  

  

  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. september 2010 

Godkendt.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20789 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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6. Puljeansøgninger september 2010 

 

Sagsfremstilling 

Der er afsat 422.510kr. på budget 2010, overførte midler fra overskud (2009) 

500.000 kr.  

Af dette beløb er der 375.597 kr. til rest. 

  

B. Skærum Sogneforening arrangerer den 7. oktober 2010 et foredrag med 

Thomas Mølgaard som omhandler hans fantastiske gåtur langs USA´ vestkyst - Fra 

Mexico til Canada.  

  

Til arrangementet har de lejet Borgernes Hus i Skærum, hvor der er plads til 130 

personer. 

  

Til arrangementet søges: 

  

Husleje Borgernes Hus                                                  1.850 kr.  

Foredragsholder Thomas Mølgaard                                1.800 kr.  

Omtale i aviser                                                              500 kr.  

  

I alt.                                                                              4.150 kr.              

  

  

Foreningen oplyser at et evt. overskud vil blive anvendt på aktiviteter for unge og 

børn i lokalområdet.  

  

  

  

  

C. Ældre Idræt Samvirke  ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk støtte 

på 42.700 kr. til et stort stævne for hele Frederikshavn Kommunes Ældre Idræts 

klubber.  

  

Stævnet er planlagt til afholdelse den 12. april 2011.  

  

Der vil være forskellige aktiviteter i; Arena Nord, Frederikshavn Svømmehal, 

Bowling hal og udendørs aktiviteter.  

ÆIS vil gøre opmærksom på hvad de kan tilbyde de ældre og førtidspensionister i 

Frederikshavn Kommune og få flere ældre i gang med en aktivitet.  

  

Foreningen oplyser at et evt. overskud skal gå til videreudvikling af ældreidrætten.   

  

  

  

D. Musikskolen ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk støtte på 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21479 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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20.000 kr. til Spil Dansk Dagen. Frederikshavn Kommune er blevet udvalgt til Spil 

Dansk Kommune, idet vi er villige til at yde en indsats for det danske musikliv.  

  

Det kommer alle borgere i Kommunen til gode. Store og små arrangementer, som 

alle vil være let tilgængelige, vil lyde mellem hinanden i hele kommunen.  

  

Spil Dansk dagen er et samarbejde mellem forskellige institutioner, erhverv, 

musikmiljøet, foreninger og institutioner, både privat og offentlige med musikskolen 

som den centrale aktør.  

  

De har herudover fremsendt forslag til et samarbejde til en lang række andre 

aktører:  

Skoler, gymnasium, handelsskole, daginstitutioner samt dagpleje. Erhvervslivet – 

virksomheder, forretninger og handelsstandsforeninger. Byrådet. Aftenskole og 

højskole.   

  

  

Frederikshavn Kommune har ikke tidligere været Spil Dansk Kommune, og med 

udnævnelsen i år har vi fået en unik mulighed for igennem musikken at skabe et 

kommunalt og folkeligt fællesskab, der ikke er set tidligere.  

  

  

På selve dagen vil der være forskellige arrangementer rundt om i hele kommunen 

fra både amatører og professionelle musikere, som kommer til at foregår på 

traditionelle kendte scener og på utraditionelle og nye scener.  

  

Forvaltningen kan oplyse, at der endvidere er ansøgt kulturelt Samråd om 15.000 

kr. som bliver behandlet på deres kommende møde i september 2010.  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. september 2010 

B. Ansøgningen kan ikke behandles.  

  

C. Imødekommes med en underskudsgaranti på 20.000 kr.  

  

D. Imødekommes med 20.000 kr.  

  

  

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud til kulturarrangement i Skærum 2010 (dok.nr.99719/10) 
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Ansøgning fra Ældreidræt til KFU 2010 (dok.nr.99726/10) 

Ansøgninger - Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget (2).docx (dok.nr.100279/10) 

Budget Spil Dansk Dagen 2010 (dok.nr.101427/10) 
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7. 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. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. juni 2010  

Der foreligger nu udkast til kommende idrætspolitik for Frederikshavn Kommune.  

  

Arbejdsgruppen, som er nedsat af Kultur – og fritidsudvalget, har søgt at videreføre 

og kvalificere det arbejde der tidligere er foregået omkring idrætspolitikken, i tæt 

dialog med foreningslivet. 

  

Arbejdsgruppen har søgt at opdatere målsætninger og indhold på de mange 

forskellige idrætsområder – og har derudover rettet fokus på det videre arbejde 

med udfoldelsen af idrætspolitikken de kommende år.  

Der peges derfor i indstillingen på et styrket samarbejde mellem KFU – udvalget og 

Folkeoplysningsudvalget for at sikre fremdrift i implementeringen af idrætspolitikken 

og samtidig sikre idrætspolitikkens forankring i kommunens foreningsliv.  
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Iht. tidsplanen udsendes idrætspolitikken nu til høring til de høringsberettigede 

parter.  

Høringsbemærkninger vil blive forelagt for KFU - udvalget på kommende møde i 

august  

  

 

Indstilling - Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2010  

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget  

 godkender det foreliggende udkast til idrætspolitik 2010 for Frederikshavn 
Kommune og udsender forslaget til høring.  

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. juni 2010  

Godkendt.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. september 

2010 

Kultur og Fritidsudvalget godkendte på møde den 9. juni 2010 forslag til 

Idrætspolitik for Frederikshavn Kommune og sendte i den forbindelse udkastet til 

høring blandt høringsberettigede parter frem til den 16. august 2010.  

Forvaltningen har modtaget høringss var fra følgende parter: Ældrerådet; 

Handicaprådet; Sundhedsrådet; Handicapidrættens Fællesråd; Skagen Idrætsklub 

og Sæby Billard Klub. 

Forvaltningen har udarbejdet et sammendrag af de indkomne høringssvar, der 

fremgå af bilag 1.  

Generelle bemærkninger til politikken    

I flere af høringssvarene fremgår det at, man efterspørger en mere konkret politik, 

hvor der er formuleret en klar vision for idrætspolitikken med tilhørende 

overordnede målsætninger.  

Af en række af høringssvarene fremgår det endvidere, at  man efterlyser en 

handleplan for, hvordan politikken bliver omsat til konkret initiativer og et overblik 

over, hvem der i den forbindelse varetager hvilke opgaver.    

 Specifikke bemærkninger til politikken 

Handicaprådet og Handicapidrættens Fællesråd efterspørger en redigering af det 

nuværende kapitel vedrørende handicapidræt således tekst og billedillustration i 

højere grad afspejler handicapidrætten i kommunen. Handicaprådet ønsker 

ligeledes inddragelse af idræt for sindslidende i kapitlet omhandlende 

handicapidræt. 
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Sundhedsrådet efterspørger en tydeligere sammenhæng til kommunens 

sundhedspolitik.  

Forvaltningen anbefaler 

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler:  

-          at, der udarbejdes et revideres politikudkast med assistance fra Grafisk 

afdelingen i Teknisk forvaltningen med redaktionelle ændringer samt nye 

billedillustrationer fra det lokale forenings og idrætsliv i Frederikshavn 

kommune. 

-          at, Kultur og Fritidsudvalget tager de generelle bemærkninger til efterretning 

og diskuterer, hvorvidt der er behov for en yderligere konkretisering af 

målsætningerne i forhold til det nuværende forslag til idrætspolitik.    

-          at, det nuværende politikudkast redigeres således, at det kommer i 

overensstemmelse med de specifikke bemærkninger, der er fremkommet fra 

Handicaprådet, Handicapidrættens Fællesråd og Sundhedsrådet.  

  

  

 

Indstilling - Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2010  

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter høringssvar 

og anbefalinger fra forvaltningen.  

  

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. september 2010 

Forvaltningen færdiggør idrætspolitikken med henblik på byrådsbehandling i 

september 2010.  

  

  

 

Bilag 

Idrætspolitik 2010 - arbejdsgruppens indstilling. - Idrætspolitik 2010  (dok.nr.61576/10) 

Høringssvar Frederikshavn Kommunes Idrætspolitik 2010 (dok.nr.100413/10) 

Høringssvar til iFrederikshavn Kommunes drætspolitik 2010- samlet dok.  (dok.nr.101424/10) 
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8. Afrapportering Glade Sommerdage 2010 

 

Sagsfremstilling 

Beretning af Glade Sommerdage i Anlægget Sæby 2010  

  

Atter et vellykket arrangement blev den 8. august 2010 afholdt i Anlægget i Sæby. 

Glade Sommerdage, som nu er blevet afholdt siden 2001, viste igen sit værd.  

Der kunne igen høstes fortjeneste af det store arbejde som er lagt i den hyggelige 

dag i anlægget. Det historiske og musikalske går godt i spænd og falder i 

publikums smag. I år medvirkede der nye aktører, som gjorde at hele anlægget ve d 

Fiskerstien blev taget i brug. Det er særdeles gode rammer for et sådant 

arrangement.  

  

Aldrig før har der været så mange besøgende som i år, hvilket er et tegn på at det 

er noget folk syntes om og hygger sig med. Mange turister finder vej til stedet, 

ligesom folk fra Sæby og omegn er sikre gæster. Problematikken med et sådant 

arrangement er at der ingen indtægter er, udover det der kan søges af Kulturelt 

Samråd og Kulturudvalget i øvrigt. Var dette ikke muligt, ja så var der ikke mulighed 

for at lave arrangementet, da ingen forening ønsker at få udgifter herpå samtidig 

med at der bliver ydet en stor indsats af alle aktører.  

  

Forarbejdet til Glade Sommerdage er at indhente tilladelser, aftale med aktører og 

firmaer, finde sponsorer til kørsel, trykke og uddele plakater og flyers i Sæby og 

omkringliggende byer, planlægge opstilling i anlæg, lave PR for arrangementer. 

Der bliver afholdt 3 – 4 møder inden, og en del af kommunikationen foregår på 

mail. 50 – 60 personer deltager aktivt i selve afholdelsen af Glade sommerdage.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen kan oplyse, at det bevilliget beløb på 12.000 kr. er 

administrativt udbetalt. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. september 2010 

Taget til orientering.  

  

  

 

Bilag 

Regnskab vedr Glade sommerdage - Beretning Glade sommerdage 2010.pdf  (dok.nr.99635/10) 

Regnskab vedr Glade sommerdage - Regnskab for Glade Sommerdag 2010.pdf  (dok.nr.99633/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21479 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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9. Henvendelser og invitationer 

 

Sagsfremstilling 

A. Get Moving 2010 - Hånd i hånd med vores brugere.  

Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland, onsdag den 15. 

september 2010.  

Aalborg Zoo, Auditoriet, Mølleparkvej 63, 9000 Aalborg. 

  

  

 

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget taget orienteringen 

til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. september 2010 

Taget til orientering.  

 

Bilag 

Get moving - getmoving2010program.pdf  (dok.nr.99705/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/95 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach_old 

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