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1. Temamøde vedr. halområde  

 

Sagsfremstilling 

Tema- drøftelse – halområdet. 

  

Børne- og kulturforvaltningen vil på mødet orientere Kultur og fritidsudvalget om de 

forslag arbejdsgruppen har udarbejdet til besparelser på halområdet. Gruppen 

præsenterer resultaterne på mødets første 20 min. hvorefter der vil være 10 min. til 

spørgsmål. Herefter forlader gruppen mødet og KFU kan derefter drøfte sagen.  

  

 

Indstilling 

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

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. oktober 2010  

Besparelsen på halområdet, som blev besluttet i forbindelse med genåbningen af 

budget 2010 fordeles procentvis i forhold til det kommunale driftstilskud for så vidt 

angår 2011. 

Der udarbejdes et nyt beslutningsgrundlag for fordeling af besparelsen jan. 2012 og 

øvrige overslagsår. 

Rapporten fra arbejdsgruppen tages til efterretning og indgår i det videre arbejde.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted, Pia Karlsen og Jens Porsborg.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2839 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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2. Orientering fra forvaltningen 

 

Sagsfremstilling 

Orientering fra Børne- og Kulturforvaltningen.  

  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. oktober 2010  

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted, Pia Karlsen og Jens Porsborg.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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3. Ansøgning fra Frederikshavn Event ApS og Vendsyssel 

Elite Badminton om tilskud til afholdelse af Badminton Europe 

Circuet 2011 - 2013 

 

Sagsfremstilling 

Elite Badminton er gennem vores netværk blevet gjort opmærksom på muligheden 

for at Frederikshavn Kommune kan ansøge om værtskabet for den internationale 

badmintonturnering Badminton Europe Circuet i årene 2011 til og med 2013. 

Badminton Europe Circuet er en af de store internationale badmintonturneringer, 

med deltagelse af en række af verdens største badmintontalenter.  

  

Der forventes et deltagerantal på 350 – 400 spillere, ledere og officials. 

  

På baggrund af ovenstående har Frederikshavn Event og Vendsyssel Elite 

Badminton haft møder med Sport Event Denmark og Dansk Badminton Forbund.  

  

Formålet med disse møder var at få afklaret: 

  

1.         Om Frederikshavn rent praktisk kunne håndtere et sådant internationalt 

arrangement både med hensyn til fysisk plads, logistik, overnatninger etc.. 

2.         Om der kunne forventes ekstern finansiering gennem Sport Event Denmark  

3.         Om der kunne skabes opbakning fra Dansk Badminton Forbund til at pege 

på Frederikshavn som dansk værtsby såfremt Danmark tildeles 

arrangementet. 

4.         En forventet økonomisk ramme for afvikling af stævnet.  

  

  

Resultatet af ovenstående møder er:  

  

1.         At Frederikshavn godt kan håndtere arrangementet. Spillested bliver i givet 

fald Arena Nord 

  

2.         At Sport Event Denmark forventer at kunne yde tilskud til arrangementet – 

tilskuddet er dog betinget af, at Frederikshavn Kommune yder tilskud i 

samme størrelsesorden som Sport Event DK. 

  

3.         At Dansk Badminton Forbund har besluttet at arbejde videre med 

Frederikshavn som foretrukken dansk partner i forhold til at være potentiel 

værtsby for European Circuit Badminton i årene 2011 til og med 2013.  

  

4.         At stævnet formodentlig kan afholdes indenfor en økonomisk ramm e, der 

siger ca. kr. 650 - 700.000 baseret på BWF (Badminton World Federation) 

nuværende krav til værtsby/arrangørerne.   

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8953 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: KFU/ØU 
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Opsummering: 

  

Vendsyssel Elite Badminton og Frederikshavn Event mener at stævnet vil 

passe godt til Frederikshavn grundet at: 

  

  

1.         Stævnet kan være med til at understøtte Frederikshavns rolle som værtsby 

for større begivenheder. 

2.         Stævnet vil være med til at understøtte tankerne om talentudvikling i 

Frederikshavn Kommune – j f. KariZma projektet 

3.         Stævnet kan på sigt udvikles til badmintons svar på Dana Cup dog med den 

bemærkning, at her et der tale om international turnering hvor deltagelse 

giver point til verdensranglisten og deltagelse af verdens største talenter  

4.         Stævnet er den største badminton begivenhed de seneste år i Nordjylland 

med deltagelse af verdens største talenter. Vi formoder derfor, at stævnet – 

alt andet lige – vil have en stor bevågenhed fra såvel medier som det 

nordjyske publikum.  

5.         Der findes den nødvendige frivillige arbejdskraft til at kunne håndtere et 

sådant stævne i kommunen.  

6.         Stævnet og Frederikshavn vil desuden blive markedsført internationalt af 

Dansk Badminton Forbund. 

7.         Stævnet formodentlig vil generere et sted mellem 1200 – 1400 

overnatninger  

8.         Stævnet vil passe godt ind i rammerne i Arena Nord og samtidig kan vi 

forhåbentlig understøtte interessen for at spille badminton og dermed 

hjælpe de lokale klubber i kommunen med rekruttering af nye medlemmer 

såvel som stævnet kan være med til at skabe fornyet motivation hos 

områdets frivillige ledere indenfor badminton.  

  

  

Kultur og Fritidsudvalget, samt Økonomiudvalget anmodes derfor om en 

tilkendegivelse af, forvaltningernes mulige bidrag til projektet og om 

Økonomiudvalget og Kultur- og fritidsudvalget vil være villige til at yde et samlet 

tilskud i årene 2011 – 2013 på: 

  

2011: kr. 225.000 

2012: kr. 250.000 

2013: kr. 275.000 

  

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bidrager med 

50.000 kr. i 2011, 2012, 2013 til projektets realisering under forudsætning af 

Økonomiudvalgets ligeledes imødekommer ansøgningen. 
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Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. oktober 2010  

Godkendt.  

Finansieres af bevillingen til Karizma projekt. 

  

Fraværende: Bent Bøgsted, Pia Karlsen og Jens Porsborg. 
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4. Det Musiske Hus. Leasing i forbindelse med overgang til 

eget sceneudstyr frem for lejet. 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/9782 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU/ØU 
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5. Anmodning om opbakning til lokalt lejrskoleprojekt: Kend 

din kommune 

 

Sagsfremstilling 

Formand for Børne- og Ungdomsudvalget Paul Rode Andersen og formand for 

Kultur- og Fritidsudvalget Mogens Brag har modtaget henvendelse fra bestyrer for 

Knivholt Hovedgaard, Olav Madsen vedr opbygning af lokalt lejrskoleprojekt: Kend 

din kommune. Henvendelse vedlagt.  

  

Baggrunden for henvendelsen er, at i forrige byrådsperiode blev herregårdene i 

kommunen bedt om at indgå i et samarbejde med hinanden og kommunen i den 

hensigt at udnytte vore værdier til at tiltrække flere gæster til kommunen og 

synliggøre os til glæde for kommunens egne borgere.  

  

I den sammenhæng blev det nævnt, at en af måderne at nå målet på var at udvikle 

et lejrskolekoncept, så børnene bedre kunne lære deres egen kommune at kende, 

ligesom et gennemarbejdet koncept på lidt længere sigt kunne tiltrække skoler fra 

andre kommuner.  

  

Lejrskoleidéen har været afprøvet på Knivholt Hovedgaard i foråret 2009 med et 

positivt resultat og bestyrer på Hovedgaarden beder nu Kultur - og Fritidsudvalget 

og Børne- og Ungdomsudvalget om opbakning m.v. til projektet.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og 

Fritidsudvalget at udvalgene drøfter henvendelse med henblik på returmelding til 

Knivholt Hovedgaard.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010  

Udvalget bakker op om idéen og ønsker de økonomiske konsekvenser belyst.  

  

Fraværende: ingen 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. oktober 2010  

Godkendt.  

Følger beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

Fraværende: Bent Bøgsted, Pia Karlsen og Jens Porsborg.  

 

Bilag 

Anmodning KFU- og BUU-opbakning til lokalt Lejrskoleprojekt: Kend din kommune (dok.nr.112442/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9678 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU/KFU 
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6. Ansøgning til satspuljen vedr. fritidspas 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med udmøntningen af Satspuljen for 2010-2013 blev det besluttet at 

afsætte ca. 77 mio. kr. til en ansøgningspulje i perioden 2010-2013 vedr. ”Forsøg 

med fritidspas”.  

  

Forskningen viser, at integrationen i almindelige fritidsaktiviteter sammen andre 

børn kan medvirke til at nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og 

unge, bl.a. ved at skabe nye sociale relationer og på længere sigt øge de udsatte 

børns livskvalitet. Fritidsaktiviteter kan også bidrage til at styrke udsatte børn og 

unges sociale kompetencer og netværk og give dem positive åndehuller og positive 

oplevelser i hverdagen.  

  

Et fritidspas er en konkret model til at motivere udsatte børn til at deltage i 

fritidsaktiviteter via fritidsvejledning og/eller kontingentstøtte.  

  

Satspuljen har tidligere udmøntet midler til forsøg med fritidspas. Disse forsøg er 

blevet evalueret, og resultaterne er positive og viser at fritidspas i mange 

henseender er en succesfuld måde at integrere udsatte børn og unge i almindelige 

fritidstilbud. Disse erfaringer ønsker Socialministeriet at udbrede til flere kommuner 

via den nye udmøntning af satspuljen.  

  

Af tidsmæssige grunde (en meget snæver deadline) er sagen ikke forelagt de 

relevante politiske udvalg forud for ansøgningsperiodens frist.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen har formuleret en ansøgning, som er sendt til 

Socialministeriet den 20. september (se bilag). Ansøgningen er fremsendt til 

Socialministeriet under forbehold for sagens behandling i hhv. Børne- og 

Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en ansøgning, som har karakter af et 

udviklingsprojekt i samarbejde mellem Kultur- og Fritidsafdelingen, 

Familieafdelingen og Skole- og Ungdomsafdelingen. Projektet er 4 årigt og har bl.a. 

fokus på:  

  

•      Fritidspas til udsatte børn i 0.-4. klasse, og efterfølgende udvidelse af 

målgruppen til også at omhandle børn og unge i 5.-10. klasse 

•      Indgåelse af samarbejdsaftaler med fritidsaktiviteter  

•      Ansættelse af en fritidskoordinator, jf. satspuljens anbefalinger  

•      Økonomisk støtte til udsatte børn og unge i form af kontigentfritagelse, tilskud 

til udstyr m.m. (max. 1.000 kr. pr. barn), jf. satspuljens anbefalinger  

•      Uddannelse af personale på skolernes SFO og klubtilbud, så de på daglig 

basis kan opspore, motivere og fastholde børnene i fritidsaktiviteter  

•      Udvikling af fritidslivets tilbudsvifte på tre platforme, så tilbuddene i højere grad 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6605 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU/KFU 
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tilgodeser udsatte børn og unge 

  

Kultur- og Fritidsafdelingen har været i kontakt med FUF, som bakker op om 

initiativet.  

  

Det er en forudsætning for projektet, at de deltagende kommuner bidrager med en 

stigende egenfinansiering, som sandsynliggør at kommunen efter 

bevillingsperiodens ophør, kan videreføre projektet økonomisk, organisatorisk og 

praktisk.  

  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

År 1 -> 0 kr. i egenfinansiering 

År 2 -> 240.000 kr. i egenfinansiering 

År 3 -> 360.000 kr. i egenfinansiering 

År 4 -> 690.000 kr. i egenfinansiering 

År 5 -> 100 % egenfinansiering 

  

År 1 -> 1.215.000 kr. søges satspuljen 

År 2 -> 750.000 søges satspuljen 

År 3 -> 550.000 søges satspuljen 

År 4 -> 170.000 søges satspuljen 

År 5 -> bevillingsperioden ophører / 0 kr.  

  

 

Personalemæssige konsekvenser 

Ansættelse af fritidskoordinator.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og 

Fritidsudvalget  

  godkender udarbejdet ansøgning til Satspuljen, Forsøg med fritidspas  

 godkender at kommunens egenfinansiering som oplyst i 
sagsfremstillingen, afholdes ved omprioriteringen inden for de involverede 
afdelingers budgetramme.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Godkendt under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget støtter ansøgningen.  

  

Der forelægges konkret forslag til egenfinansieringen.  

  

Fraværende: ingen 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. oktober 2010  

Kultur- og Fritidsudvalget støtter ansøgningen. 
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Fraværende: Bent Bøgsted, Pia Karlsen og Jens Porsborg.  

 

Bilag 

Ansøgning til satspuljen vedr. fritidspas (dok.nr.110293/10) 
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7. Uddeling af Brøndums legat oktober 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 10.315,50 kr. til uddeling.  

  

Følgende ansøgninger er modtaget til oktober uddelingen: 

  

  

A. 

  

Skagen litteraturfestival søger Brøndums legat til afholdelse af Skagen 

Litteraturfestival 2010. Skagen Litteraturfestival søger ikke noget specifikt beløb.  

  

Festivalen har været gennemført de sidste 4 år i oktober og har efterhånden slået 

sig fast i forlags- og forfatterkredse som en festival med kvalitets arrangementer. 

Derfor sætter de også overlæggeren højt for dette års valg af forfattere og 

arrangementer.  

Forfatterne vil bl.a. være Anne B. Ragde, Troels Kløvedal, Hanne Vibeke Holst og 

Carsten Jensen.  

Det er visionen, at festivalen i de kommende år skal satse på fire strenge ved;  

  

 at introducere forfattere, som er indstillet til nordisk Råds Litteraturpris det 

pågældende år.  

 at arrangere et årligt tilbagevendende læse, skrive- og tegneværksted for 

børn og unge.  

 at præsentere mindst én internationalt anerkendt forfatter årligt.  
 at belyse spændende samspil mellem litteratur og film.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede i 2010 en underskudsgaranti på 15.000 kr.  fra 

fri midler.  

  

  

  

B. 

  

Jimmi Flyvholm søger 20.000 kr. i tilskud fra Brøndums legat til afholdelse af 

kunst event ”Toppen af kunst” den 20.- og 21. november 2010 på Skagen Kunst og 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2481 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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Håndværkermesse som afholdes i Skagen Kultur- og Fritidscenter.  

  

Messen er en tilbagevendende tradition og i år vil 4 kunstnere male de fire årstider, 

på den måde kan de besøgende få en mulighed til at se hvordan en kunstner 

arbejder.  

Billederne koster 4.000 kr. pr. årstid og vil blive brugt til gave til det nye kulturhus i 

Skagen, de sidste 4.000 kr. skal gives til Skagen Børnekulturfestival.  

  

  

  

C.  

  

Skagen By- og Egnsmuseum søger Brøndums legat om 50.000 kr. til Egnsspil 

2011. 

Egnsspillet i 2011 har titlen ” Da slid og folk flygtede”, og forgår i årene omkring 

1600.  

  

Når netop denne periode gøres til genstand for et egnsspil, skyldes det ikke mindst, 

at den tid minder meget om Skagens situation i disse år, hvor indbyggertallet falder 

i betydeligt omfang og mange unge forlader byen, fordi der ikke er fremtidsudsigter 

for dem.  

  

Der medvirker ca. 100 amatør – børn, unge, voksne i forestillingen. Mange er 

gengangere fra tidligere egnsspil. Stykket vil blive vist offentligt 8 -10 gange i juli og 

august 2011, er skrevet af forfatteren Poul Bernth og bliver iscenesat af 

sceneinstruktøren Martin Schwab.  

  

  

  

D.  

  

Agda Jacobe Carlsen søger Brøndums legat om tilskud til juletur. De er 10 damer 

hvoraf de 2 er kørestolsbrugere fra 63 til 93 år. Prisen er ca. 4.000 kr. for 4-5 timers 

kørsel.  

  

  

  

E.  

  

Skagen 2013 og jubilæumskomiteen for aktiviteter i 2013 søger Brøndums legat 

2010. 

  

 Jubilæumskomitéen mangler imidlertid en startkapital til bl.a. arrangementer, hvor 

vi har inddraget skagboeme i idé produktionen og nu ønsker at inddrage dem i 

prioritering af forslag til aktiviteter i jubilæumsåret samt fremskaffelse af ressourcer 

til gennemførelsen af aktiviteter.  

  

Ressourcer er såvel frivillig arbejdskraft som penge. Hertil kommer research 
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vedrørende de begivenheder, der p.t. tegner sig som hovedbegivenhederne med 

kongelig deltagelse, dels fejring på selve jubilæumsdagen den 22. januar, dels en 

kapsejlads og et stort anlagt skuespil Skagens historie i den anden weekend i 

august. 

  

De fremsender derfor for en sikkerheds skyld denne ansøgning direkte til 

Brøndums Legat med håb om, at de kan disponere over den samlede sum fra 

legatet.  

  

Deres budget vil være på 5—6 mio., hvor af skuespillet alene vil koste Ca. 4 mio.kr.  

  

Formålet er at sætte fokus på Skagen, på byens historie, kunsten og kulturen og 

måske pejle fragmenter af fremtiden. Tidsplanen når naturligvis sit klimaks i 2013.  

  

For det kunstværk som Skagen 2013 arbejder med, er der desuden udarbejdet en 

detaljeret tidsplan. En sådan vil også blive udarbejdet for jubilæumsaktiviteterne i 

øvrigt, men det sker tidligst efter nytår.  

  

  

  

F.  

  

Journalist Henriette Bjarne Hansen søger Brøndum legat 2010 om 10.000 kr. til 

økonomisk hjælp til udgivelse af magasin om Skagensmalernes liv.  

  

Ideen med projektet er at komme med en betydelig mere moderne formidling af 

Skagensmalernes liv end den man har set indenfor de sidste mange år.   Henriette 

Bjarne Hansen har valgt at lade Søren og Marie Krøyer være hovedpersonerne i 

projektet. 

  

Formålet med projektet er at formidle kulturhistorien på en ny og anderledes måde. 

Herved kan man få selv helt unge mennesker i tale. De vil uden tvivl med denne 

formidling få større interessere for Skagensmalerne og for historien i området.   De 

vil, tror Henriette Bjarne Hansen, få lyst til at gå ud i den natur, hvor 

skagensmalerne hentede deres motiver.  

De vil få en forståelse af de virkemidler som kunstmalerne anvendte, lyset og 

skyggerne.  Min hensigt er ikke at fortælle om Søren og Maries ulykkelige 

ægteskab, om Søren Krøyers sygdom og Maries tungsind. Det er der blevet fortalt 

om – rigeligt.  

  

Det Henriette Bjarne Hansen vil, er visuelt, at fortælle om det sted hvor Søren og 

Marie kunne finde sammen, et sted hvor de talte samme sprog og hvor det 

fungerede imellem dem, og det var i glæden ved at skabe skønhed omkring sig. 

Sammen skabte de et af landets mest bemærkelsesværdige kunstnerhjem, der er 

gået over i historien som et kunstvæ rk. 

  

Henriette Bjarne Hansen har arbejdet med sin bog i halv andet år. Har indtil videre 

arbejdet med bogen ved siden af hendes arbejde som freelance.  
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Bogen skal udkomme til foråret eller sommeren 2011.  

G. 

  

  

Skagen Turistbureau søger Brøndum legat 2010 om støtte på 10.000 kr.  

  

Der søges om støtte på kr. 10.000 til Den levende Julekalender i Skagen, der er et succesrigt 

lokalt vækstinitiat iv, der i de seneste tre år har vokset sig stærkt og resulteret i et øget udbud 

af ku lturelle arrangementer i december måned til gavn for både lokal befolkningen og 

turister. 

Kalenderen har til formål at skabe mere liv i Skagen by og omegn i december måned. Den 

Levende Julekalender er søsat som et initiat iv, som der kan hjælpe museer, forretninger og 

andre attraktioner med at t iltrække et øget antal besøgende samt skabe en bevæggrund for at 

øge udbuddet af kulturelle akt iviteter i byen i december måned.  

Kort fortalt går arrangementet ud på, at der rundt om i Skagen bliver sat 24 kalenderlåger 

op, og bag hver låge gemmer der sig et spændende arrangement. Hver kalenderlåge er 

markeret med store gyldne tal, og en granguirlande markerer indgangen til den pågældende 

juleevent. Dermed opstår julekalenderens helt unikke kendetegn, nemlig at de besøgende får 

sig en fornemmelse af at bevæge sig rundt i en tredimensionel julekalender. For at skabe 

den helt rigtige julestemning kører en dekoreret hestevogn hver dag hen til dagens låge. Tre 

englebørn træder ned af vognen, fører an og åbner lågen.  

  

 Arrangementet byder på oplevelser af meget forskellig art. Blandt andet vil Pyrus og 

Kandis opfører et show den første december, en levende ju lemand vil springe ud med 

faldskærm over Grenen, der v il være operakoncert, en klovn der mimer, samt mange flere 

indslag af spændende karakter. Endnu er programmet ikke færd iggjort til offentliggørelse, 

men vedlagt finder I en oversigt over deltagerne i 2010.  

  

  

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. oktober 2010  

A. Imødekommes ikke. 

B. Imødekommes ikke. 

C. Imødekommes ikke. 

D. Imødekommes ikke. 

E. Imødekommes med 5.000 kr.  

F. Imødekommes ikke. 

G. Imødekommes med 5.000 kr.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted, Pia Karlsen og Jens Porsborg.  

 

Bilag 

Ansøgning til oktober uddeling - Skagen Litteraturfestival  (dok.nr.109878/10) 

oktober uddeling - Skagen litteraturfestival 2010 (dok.nr.109895/10) 

skagen litteraturfestival 2010 (dok.nr.109896/10) 
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Ansøgning/Brøndumslegat Tilskud til kulturelle formål -  (dok.nr.113312/10) 

Ansøgning til Brøndums Legat - Ansøgning til Brøndums Legat Egnsspil Skagen.pdf  (dok.nr.113315/10) 

brøndums legat - ansøgning -Agda Jacobe carlsen  (dok.nr.113313/10) 

Skageb 2013 og jubilærumskomiteeen - brøndums leget 2010 (dok.nr.113645/10) 

Ansøgning brøndums legat (dok.nr.113683/10) 

Hvem jeg ER - hvad jeg har lavet tidligere - afsender Henriette Bjarne Hansen, journalist. - Hvem jeg 

er..doc (dok.nr.113682/10) 

Ansøgning til brøndums legat 2010- Skagen turistbureau (dok.nr.116591/10) 
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8. Puljeansøgninger oktober 2010 

 

Sagsfremstilling 

Der er afsat 422.510kr. på budget 2010, overførte midler fra overskud (2009) 500.000 kr.  

Af dette beløb er der 327.757 kr. til rest. 

  

A.  

  

Karup Borgerforening søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på 75.706 kr. til indkøb af borde, stole 

samt en opvaskemaskine. 

Borgerforeningen er startet op i 1970érne. Brugte borde og stole er doneret i forbindelse med opstarten. 

Der har aldrig tidligere været installeret opvaskemaskine.  

Forvaltningen kan oplyse, at Karup Borger forening i juli 2010 modtog 10.250 kr. i tilskud fra 

borgerhuspuljen 2010.  

  

  

B.  

  

Skærum Sogneforening søger Kultur- og Fritidsudvalget om 2.500 kr. i tilskud eller en underskudgaranti. 

  

De er en lille aktiv forening – Skærum Sogneforening, der blandt andet har til formål at arrangere 

kulturarrangementer i lokalområdet.  

De har den 7. oktober 2010 arrangeret et foredrag med Thomas Mølgaard, som vil fortælle om hans gåtu r 

langs USA´s vestkyst – fra Mexico til Canada (Pacific Crest Trail).  

  

Se evt. hans hjemmeside http://gaathomas.mono.net/  

  

Til arrangement har de lejet Borgernes Hus i Skærum, hvor der er plads til 130 personer.  

  

Hvad går det ud på – læs her:  

Til fods fra Mexico til Canada  

Det handler om Thomas Mølgaard og hans kæreste Annette Rosella Simonsen, der som de første 

danskere prøver kræfter med hikernes Mt. Everest, den 50 cm brede og 4300 km lange Pacific Crest 

Trail, der starter på grænsen Mexico/USA og slutter 15 km. inde i Canada.  

  

Det er også historien om at opfylde en 20 år gammel drøm. Om at lære sig selv og sine begrænsninger at 

kende. Om at være alene, gå vildt, se en grizzly i øjnene, og én gang for alle, at  

ændre sit syn på sig selv, verden omkring én, og et backcountry Amerika, der ligger meget langt fra  

vores gængse forestillinger om landet, og hvad det rummer.  

  

Foredraget er suppleret med flotte billeder og filmklip fra turen.  

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2147

9 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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Hvad skal et evt. overskud gå til  

Vores lille forening har ikke mange indtægter og et eventuelt overskud vil blive anvendt på aktiviteter for 

unge og børn i lokalområdet. Vores plan er, at lave et aktiv område for vores lidt større børn i tillæg til 

vores sanse motoriske lejeplads. Dette kræver blandt andet nyt asfalt som er meget dyrt.  

  

  

C. 

Deluca Film sammen med Frederikshavn Kommunes Netværk for Unge Filmmagere  søger Kultur- 

og Fritidsudvalget om 150.000 kr. i støtte. 

  

Som led i udvikling af et lokalt film -akademi for unge filmspirer i Frederikshavn Kommune, ansøger 

Deluca Film sammen med Frederikshavn Kommunes Netværk for Unge Filmmagere hermed om støtte til 

præproduktion af spillefilmen ”Twitcherne”/ og til udvikling af en Filmworkshop for unge i Nordjylland. 

”Twitcherne” planlægges produceret i Skagen i 2011og workshoppen tager sit afsæt i 

manuskriptudvikling og præproduktion af spillefilmen.  

  

Christian Dyekjærs oplæg til Film workshop for unge i Nordjylland:  

  

”Tanken er, at jeg med udgangspunkt i mit eget arbejde med manuskript og instruktion, vil gennemgå 

filmproduktionens mange faser i hovedtræk. Den indholdsmæssige hovedvægt vil naturligvis ligge 

omkring manuskriptarbejde og instruktion, men jeg vil også gennemgå betydningen af de alle de øvrige 

masterfunktioner, som indgår i arbejdet med skabelsen a f en film. 

Nedenstående emner er oplagte for unge der er interesseret i film, og som ønsker en lidt dybere 

forståelse for hvad arbejdet med film handler om”  

  

Instruktørens arbejde. Hvorfor skal der være en instruktør på en film? Altså den overordnede betydning 

af Instruktørens arbejde. - Instruktørens vision 

  

Manuskriptudvikling. 

En gennemgang af i de forskellige dramaturgiske værktøjer man arbejder med som manuskriptforfatter. 

Hvad er en hovedkarakter, en modstander, en fort rolig, hvad er en timelock, hvad er vendepunkter, hvad 

er der på spil i filmen osv.  

  

Arbejdsprocessen.  

Hvor og hvordan starter man når man skal lave en film? De forskellige arbejdsmetoder. Betydningen af 

research. Brug af personligt stof. Vi kunne lave nogle praktiske øvelser hvor el everne skal forsøge at 

arbejde med deres egne personlige historier.  

  

Instruktion af skuespillere. 

Hvordan arbejder man med skuespillerne før optagelserne. Hvordan arbejder man med skuespillere 

under optagelserne. Hvordan arbejder man med improvisationer. Hvordan udvikler man spændende og 

troværdige karakterer i samarbejde med skuespillerne. Her kunne vi lave nogen praktiske øvelser med 

nogle lokale skuespillere.  

  

Det er idéen at Filmworkshoppen skal kædes sammen med Frederikshavn Kommunes Netværk for Unge 

Filmmagere med den målsætning at skabe et kreativt produktionsmiljø i lokalområdet.  
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Projektet ses som startskuddet til et tæt samarbejde med Deluca Film omkring udvikling og styrkelse af 

film-miljø og -produktion i det Nordjyske område.  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. oktober 2010  

A. Imødekommes ikke. 

B. Imødekommes med en underskudgaranti på 1.500 kr.  

C. Imødekommes med 30.000 kr. fra Karizma til workshop og 50.000 kr. fra frie midler til filmen.Hjørring 

kommune inviteres til at indgå i et partnerskab om projektet.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted, Pia Karlsen og Jens Porsborg.  

   

 

Bilag 

Karup Borgerforening. 2010 - Aktivitetskalender  (dok.nr.101492/10) 

Re: Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalg 2010 - 7206-10_v2_Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalg 

2010.pdf (dok.nr.113605/10) 

SV: Ansøgning - 7206-10_v2_Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalg 2010 (4).doc (dok.nr.116417/10) 
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9. Mødekalender 2011 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet godkendte på sit møde 22. september 2010 mødekalender for byrådets 

møder i 2011. 

  

De stående udvalg skal også fastsætte mødekalender, tid og sted for afholdelse af 

deres møder i 2011. 

  

Vedlagt sendes det udarbejdede forslag, der har været behandlet i Direktionen.  

  

Vær opmærksom på, at datoerne er vejledende! Det er de respektive udvalg, der 

selv bestemmer mødedatoerne, tid og sted. 

  

Ugedag Dato  Tidspunkt   

  

Onsdag 

  

12. januar 2011 

  

15.30 – 18.00 

  

  

Onsdag 

  

9. februar 2011 

  

15.30 – 18.00 

  

  

Onsdag 

  

9. marts 2011 

  

15.30 – 18.00 

  

  

Onsdag 

  

6. april 2011 

  

15.30 – 18.00 

  

  

Onsdag 

  

11. maj 2011 

  

15.30 – 18.00 

  

  

Onsdag 

  

8. juni 2011 

  

15.30 – 18.00 

  

  

Onsdag 

  

17. august 2011 

  

15.30 – 18.00 

  

  

Onsdag 

  

7. september 

2011 

  

15.30 – 18.00 

  

  

Onsdag 

  

5. oktober 2011 

  

15.30 – 18.00 

OBS. Sammen dag 

som budget 2. beh. 

i Økonomiudvalget 

  

Onsdag 

  

16. november 

2011 

  

15.30 – 18.00 

  

  

Onsdag 

  

7. december 

2011 

  

15.30 – 18.00 

  

  

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7473 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: KFU 
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Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

godkender forvaltningens forslag.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. oktober 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted, Pia Karlsen og Jens Porsborg.  

 

Bilag 

Udkast til mødekalender 2011 (dok.nr.85344/10) 
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10. Årsrapport 2009 - Laterna Nordica  

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Laterna Nordica fremsender årsrapport 2009 til Kultur- og 

Fritidsudvalgets orientering.  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. oktober 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted, Pia Karlsen og Jens Porsborg.  

 

Bilag 

Årsrapport 2009 (dok.nr.113221/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9736 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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11. Henvendelser og invitationer 

 

Sagsfremstilling 

Danmarks Idræts-forbund gør opmærksom på muligheden for at indstille sig til 

prisen " Årets Idræts kommune 2010". Indstillingen skal senest være modtaget den 

8. november 2010. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. oktober 2010  

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted, Pia Karlsen og Jens Porsborg.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/95 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach_old 

 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 
   

 

 
 


