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1. Udmøntning af budgetaftale 2011og overslagsårene 2012-

2014 for Kultur- og fritidsudvalgets regi 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med indgåelsen af budgetaftalen for 2011-2014 er der truffet 

beslutning om såvel tilførsel af midler til specifikke områder, såvel som der er 

indarbejdet en række prioriterede besparelser.  

  

Kultur - og Fritidsudvalget mangler at udmønte to områder for budget 2011 og 

overslagsårene;  

Fordelingen af tilførsel af midler til museumsområdet på 0.6 mio. kr. samt 

fordelingen af besparelserne for halområdet for 2011 på -1.5 mio. kr. 

  

Kultur - og Fritidsudvalget afholdt på forrige møde temamøde - ”Temamøde på hal 

– og foreningsområdet” – på baggrund af analysearbejde af nedsat arbejdsgruppe 

med repræsentanter fra halområdet og KF - afdelingen.  

Arbejdsgruppens rapport blev taget til efterretning og indgår i det videre arbejde på 

området.  

  

  

  

 

Indstilling 

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

udmøntning af det ikke fordelte budgetbeløb 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 3. november 2010  

Vedr. museumsområdet ønskes tilbageførsel procentuelt i henhold til 

udmøntningen.  

  

I 2011 fordeles besparelsen på 1.5 mio. procentuelt.  

Der iværksættes et arbejde med henblik på at harmonisere området.  

  

Fraværende: Peter Laigaard og Bent Bøgsted. 

  

 

Bilag 

fordeling KFU halområdet besparelse 2011 og overslagsårene (dok.nr.121666/10) 

Udmøntning af budgetaftale 2011 og overslagsårene (dok.nr.129293/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1748 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: HAVE 

 Besl. komp: KFU 
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2. Budgetopfølgning pr. 30.september 2010 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 

2010 for Kultur- og Fritidsudvalgets område.  

  

Forvaltningen orienterer i mødet om resultatet af budgetopfølgningen.  

  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 3. november 2010  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Peter Laigaard og Bent Bøgsted. 

 

Bilag 

Budgetopfølgning KFU - byråd - pr. 30.09.10 (dok.nr.126598/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/768 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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3. Orientering vedr. Karizma 

 

Sagsfremstilling 

På mødet vil Jens Ole Amstup og Thomas Østergaard orientere om status på 

Karizma.  

Der fremlægges et oplæg på 20 min og derefter 10 min til debat og drøftelse.   

  

  

  

  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 3. november 2010  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Peter Laigaard og Bent Bøgsted. 

  

 

Bilag 

Status Karizma 3. november 2010 - Kultur- og Fritidsudvalget (dok.nr.129520/10) 

Karizma-Logo.jpg (dok.nr.129658/10) 

VS: KFU - KARIZMA STATUS 3-nov 2010.pdf (dok.nr.129736/10) 

Netværk for Unge Filmmagere.png (dok.nr.129663/10) 

Karizma-Projektpartner-logo.jpg (dok.nr.129660/10) 

Karizma kort præsentations f lyer.pdf  (dok.nr.129656/10) 

Karizma i overskrifter.pdf  (dok.nr.129655/10) 

Karizma forretningsorden.pdf  (dok.nr.129653/10) 

karizma - din oplevelse - web.pdf (dok.nr.129649/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1807 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tost 

 Besl. komp: KFU 
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4. Orientering fra forvaltningen 

 

Sagsfremstilling 

1.       Kulturalliancen, Frederikshavn/Hjørring. 

Der er, siden den første fælles konference; ”Oplevelsesøkonomi i din 

kommune” i samarbejde med KODA og musiklivets aktører,  blevet etableret 

et nyt fælles forum, bestående af aktører indenfor sceneteknik, lys, lyd, 

rytmisk, klassisk, amatørteater og de tilknyttede miljøer. Dette forum 

mødtes ved den første officielle Kick-Off dag, d. 8.10 i Det Musiske Hus i 

Frederikshavn. Der deltog mellem 100 og 120 fra begge kommuner ved 

arrangementet, fra Skagen til Sæby, Hjørring Frederikshavn og til Sindal i 

arrangementet. Disse personer er nu ”registrerede medlemmer” af det nye 

forum. Der er indkommet mange ansøgninger og der arbejdes fo rtløbende 

på behandlingen af disse. De to kultur og fritidsudvalg var også inviteret sat 

i stævne, med stor og begejstret tilslutning fra begge udvalg.  

Der er udsendt pressemeddelelse om den nye spillestedsaftale, som nu 

åbner for ansøgninger om støtte til vækstlag indenfor rytmisk musik i 

Vendsyssel. Forvaltningen anbefaler at der udarbejdes et samarbejdspapir 

for talentudviklingen af teater og scenekunsten med afsæt i Teateraftalen 

på samme måde. (Se vedlagte pressemeddelelse) og se desuden:  

http://www.kulturalliancen.dk 

http://www.flickr.com/photos/frh-

kulturogfritid/sets/72157624573635487/  

Tjek også vore blog om same emne:  

http://kulturalliancen.wordpress.com/ 

  

2.       Museumspolitik og Idrætspolitik: Museumspolitikken forventes færdiggjort 

til december, ligesom der vil foreligge handlingsplan for idrætspolitikken 

efter den er blevet vedtaget i byrådet i september 2010.   

  

3.       Stygge Krumpen, TV- Julekalender projektet. TV2 offentliggør i denne 

uge at Stygge Krumpen realiseres som julekalender projektet for 2011. Der 

er udsendt pressemeddelelse til alle tre deltagende kommuner, 

Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn Kommuners presse, byråd og 

turistorganisationer. Forvaltningen har i september og oktober afholdt 

besøgs tur med producenten bag TV -Julekalenderprojektet, Deluca Film og 

TV2’s nye manuskriptforfattere, der bl.a. har lavet Disney fortællinger som 

”Mulan”, Star Trek, m.fl. Der afholdes nye oplevelseshistoriske seminarer 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 

http://www.kulturalliancen.dk/
http://www.flickr.com/photos/frh-kulturogfritid/sets/72157624573635487/
http://www.flickr.com/photos/frh-kulturogfritid/sets/72157624573635487/
http://kulturalliancen.wordpress.com/
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med potentielle bidragsydere fra museerne, turismen og foreningslivet i de 

kommende uger. Der indkaldes til lokal-casting i Vendsyssel, på endnu 

unavngivent sted fra TV2.  

  

  

  

4.    Forvaltningen deltager i det nye samarbejde om etableringen af nye 

initiativfora, ”Frederikshavn 2.0” samt udviklingen af de nye vækststrategier 

med inddragelse af turismens og erhvervslivets aktører i kommunen.  

  

5.    Der har været afholdt første Karizma projekt Street Games, som nu 

forankres og videreudvikles til hele kommunen og evt. handelsstanden, 

som har udvist stor interesse for projektet.  

  

6.    Børnekulturpolitik: 

  

Styregruppen for Børnekulturen har udstukket rammerne for børnekulturelle 

aktiviteter:  

  

Der stiftes en børnekulturpulje der har til formål, at give foreninger, 

institutioner og kulturaktører mulighed for at afprøve og udvikle lokale 

børnekulturaktiviteter indenfor forskellige kunstneriske udtryksformer for - af 

og med børn mellem 0-15 år i alle dele af kommunen.  

  

Der udarbejdes et halvårligt børnekulturkatalog fra 2. halvår 2011, der skal 

synliggøre alle de aktiviteter der findes for børn og unge i hele kommunen. 

Kataloget kan indeholde informationer om arrangementer, stævner, 

festivaler fra bibliotek, museer, foreninger etc. 

  

Der udarbejdes et børneteaterprogram for 2011 med spændende 

teateroplevelser for kommunens børn og unge. 

  

Der arrangeres forskellige aktiviteter i forbindelse med Dansens dage i 

april.  

  

Der arrangeres 3 forskellige festivaler rundt om i kommunen med afsæt i 

lokale netværk med forskellige aktører inden for børnekulturen.   Der er til 

formålet nedsat underarbejdsgrupper i Skagen, Sæby og Frederikshavn, 

der planlægger børneteaterfestivaler i de tre byer i 2011.  

  

7.     Det er lykkedes at få mulighed for at placere afskibningen af det store 

Europæiske Kunstprojekt ”Lifeboats” fra Skagen. Der afholdtes seminar for 

engageringen af lokale, regionale og nationale kræfter ved arrangement på 

Skagens Odde Kultur og NaturCenter, september 2010.  

  

8.     Byggeprojekter: Projekt Kappelborg forløber efter forventet tidsplan, 

ligesom Maskinhallen også er under udfærdigelse og udvikling. Løbende 

dialog med brugere og interessenter.  
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9.       Særskilt afrapportering om Karizma Status på KFU mødet.  

  

10.   Almindelig drift.  

  

MVH Thomas Østergaard, Kultur og fritidschef, Frederikshavn Kommune.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 3. november 2010  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Peter Laigaard og Bent Bøgsted. 
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5. Puljeansøgninger november 2010 

 

Sagsfremstilling 

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

500.000 kr.  

Af dette beløb er der 280.377 kr. til rest. 

  

A.  

Bådlauge Alvilde  søger Kultur- og Fritidsudvalget om 155.375 kr. til restaurering af 

styrbord side, samt dæk, på kutteren "Alvilde"  

  

“Alvilde” er bygget på Nicolaj Olsens Værft i Frederikshavn i 1897.  

Hun er den eneste tilbageværende originale rundgattede snurrevodskutter.  

Hun er en værdig repræsentant for fiskeskibe bygget i Frederikshavn fra Ca. 1890 -

1900, da Danmark var ved at blive en rigtig storfiskerination.  

Sidste år gennemgik “Alvilde” en større restaurering, hvor hele bagbord side blev 

færdig 

  

Siden “Bådelauget Alvilde” erhvervede “Al vilde” i 2007, er den restaureret for Ca. 

700.000 kr.  

  

Der er bl.a. tidligere ydet støtte fra: JL-Fonden, Nordea, Nordjyske Bank, 

Friluftrådet, Hempel, og 

Skibsbevaringsfonden, samt flere mindre bidragydere.  

  

Foreningen har til projektet fået tilsagn om 300.000,- fra Skibsbevaringsfonden, 

samt 663.375,- fra FiskeriLAGNord.  

Søværnet har sponseret en Volvo Penta skibsmotor der skal monteres når skroget 

er færdig restaureret. 

De 663.375 kr. er betinget af at foreningen selv skaffer et lignende beløb.  

  

Støtten fra FiskeriLAGNord er 663.375 kr. dog max 50 % af det totale 

regningsbeløb 

I tilskuddet fra FiskeriLAGNord er frivilligt arbejde medtaget til 100.000kr.  

  

Dvs. Bådelauget skal selv skaffe 263.000 kr. for at det fulde beløb kan komme til 

udbetaling. 

  

  

B.  

Henning Jensen søger Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til udgivelse af bog om 

slagetforretninger i Frederikshavn gennem 100 år. Støtten der ansøges om er i 

form af køb af 100 stk. bøger til 15.000 kr.  

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21479 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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C.  

Samarbejdsprojekt Streetgames-indoors” mellem Arena Nord, SSP, DGI, 

Sund by og FFI og Frederikshavn Kommune søger Kultur- og Fritidsudvalget om 

15.000 kr. til lokaleleje i Arena Nord. 

  

Projektet er under udvikling og muligvis udvides kredsen med flere af de daglige 

brugere af Arenaen – eksempelvis floorball, badminton, brydning osv.  

Alle 9-13 årlige (3. – 6. klasse) fra hele Frederikshavn Kommune.  

I projektet skal foreningslivet og skolerne bruges som afsæt og 

kommunikationskanal.  

  

En aktiv fredag aften, hvor hele Arena Nord syder af liv,  og hvor du kan melde dig 

til forskellige dyste indenfor en hel række alternative sportsgrene i de forskellige 

haller.  

Det kan være alt fra streetfodbold, streethåndbold, streetbasket, floorball med 

køller, anderledes kampsport, sumba dans, gymnastikkaravanen med anderledes 

sjov gymnastik og i midten af det hele kan man hygge med kammeraterne i 

cafeområdet.   

  

Der er busser der kører rundt i hele kommunen og samler op fra udmeldte 

stoppesteder. Der er entre på 50 kr. og med i denne pris er der en sund burger, 

frugt og vand til alle.  

  

Streetgames startede op som et karizma-samarbejdsprojekt i Hånbæk. Derfor vil 

dette også være et Karizma Partner Projekt.  

  

  

  

  

D.   

Først vil vi starte med at sige tak for den bevilgede underskudgaranti på 50.000 kr. 

. Det er rigtig dejligt med opbakningen til vores arrangement i disse år, hvor vi 

kæmper for at få tingene til at hænge sammen. 

Dernæst glæder det os at kunne meddele, at vi ikke får brug for garantien i år, da 

vores koncert slutter med et overskud på ca. 110.000 kr.   

Årsagen til overskuddet skyldes primært to årsager:  

- Et stigende salg af VIP -billetter 

- Afbud fra Shakin’ Stevens, hvilket sparede os for mange penge.  

Vi vedlægger vores regnskab for årets koncert og takker for den tilsagte støtte. Vi 

håber samtidig at måtte vende tilbage næste år.  

Venlig hilsen 

DYBVAD OPEN AIR 
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John Nepper 

  

  

  

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 3. november 2010  

A. Afslag 

B. Afslag 

C. Afslag 

D. Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Peter Laigaard og Bent Bøgsted. 

 

Bilag 

Ansøgning fra Bådelauget Alvilde. (dok.nr.120780/10) 

Bevilling af underskudsgaranti fra Kultur- og Fritidsudvalget - Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.126946/10) 

Re: Bevilling af underskudsgaranti fra Kultur- og Fritidsudvalget - Frederikshavn Kommune - Endeligt 

regnskab 2010.xlsx (dok.nr.126947/10) 

Ansøgning til kultur og fritidsudvalget - Ansøgning Kultur og fritid - lokaleleje.docx (dok.nr.126945/10) 

Ansøgning om støtte til bog om Slagterforretninger - Frederikshavn kommune (dok.nr.129347/10) 
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6. Årsrapport 2009/10 - Vendsyssel Teater  

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Vendsyssel Teater 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 3. november 2010 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Peter Laigaard og Bent Bøgsted. 

 

Bilag 

Årsrapport Vendsyssel Teater 2009/2010 (dok.nr.120798/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8733 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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7. Årsrapport 2009 - Ålbæk Idrætscenter 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Ålbæk Idrætscenter 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 3. november 2010  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Peter Laigaard og Bent Bøgsted. 

 

Bilag 

Årsrapport Ålbæk idrætscenter 2009/2010 (dok.nr.120801/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10376 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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8. Afrapportering fra Salaam Filmfestival 2009-10 

 

Sagsfremstilling 

Hermed fremsendes evalueringsrapport for Salaam Filmfestival 2009- 10 aktiviteter 

i Frederikshavn kommune.  

Vi har vedlagt program og plakat fra filmfestivalen 2009-lo med et varieret film- 

program med 20 film.  

Filmfestivalen 2009-lo nåede rundt i 34 byer med i alt 92 arrangementer (87 åbne 

visninger og 5 særvisniriger) og 10.308 publikummer, og vi håber at komme til 

Frederikshavn kommune igen i 2011-12 igen i samarbejde med Laterna Nordica.  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 3. november 2010  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Peter Laigaard og Bent Bøgsted. 

 

Bilag 

Beretning af Salaam Filmfestival 2009-10 (dok.nr.123294/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21479 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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9. Henvendelse fra - Den kommunale kunstforening i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Den kommunale kunstforening i Skagen har i dag til huse på Skagen Rådhus. I 

forbindelse med lukning af Skagen Rådhus vil foreningen gerne stille s ig til 

rådighed for udstillinger i Det nye kulturhus Kappelborg i Skagen.  

Kunstforeningen har årligt ca. 5 udstillinger med forskellige kunstnere, som alle 

udstiller ca. 2 måneder.  

" Den kommunale kunstforening i Skagen" har eksisteret siden 1994 og tæller i dag 

109 medlemmer fra Frederikshavn kommune.   

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget videre sender 

projektet til den nye ledelse for Kappelborg.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 3. november 2010 

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter Laigaard og Bent Bøgsted. 

 

Bilag 

Henvendelse til KFU vedr. udstillingslokaler (dok.nr.123620/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10709 

 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 
   

 

 
 


