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1.

Sammenlægning af Arena Nord- Det Musiske Hus og

Frederikshavn Event
Sagsfremstilling
I løber af eft eråret 2009 gennemførtes et udviklingsarbejde med henblik på, at

Åben sag
Sagsnr: 10/6335
Forvaltning: BKF
Sbh: tost
Besl. komp: KFU/ØU/BR

styrke samarbejdet og synergimuligheder indenfor de st ørre kommunalt støttede
huse og oplevels esaktiviteter i Frederikshavn By.
Arbejdet gennemførtes på baggrund af budgetbemærkning i Frederikshavn Byråd
vedr. budget 2010.
Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra Direktionen, Det Musiske Hus og
ArenaNord, Frederikshavn E vent, turist og handelssektoren i Frederikshavn og
repræsentanter for Tordenskioldprojektet.

Gruppen fremlagde rapport som blev tilstillet økonomiudvalget med følgende
overordnede anbefalinger:
Citat fra rapporten:
•

der indledes dialog med de respek tive bestyrelser, med henblik på at
ophæ ve de nuværende organiseringsformer – naturligvis under
hens yntagen til gældende jura, personaleforhold og almindelige
processuelle overvejelser

•

der oprettes én fælles bestyrelse for de 4 ak tører, med én direk tør og et
givent antal dialog- / brugerråd

•

der oprettes et fælles budget som tilføres de afsatte k ommunale tilsk ud

•

der formuleres et fælles-strategisk oplevelsesøk onomisk afsæt for
forret nings- og driftsområderne

•

der oprettes en rækk e forretningsområder, der sk al udvik le tilbud og
produk ter m.m. på egne områder og via samarbejde på tvæ rs.
Forretningsområderne k an være sport, event, k ultur og k onference. I den
brede model k an forretnings områder udvides med fx turisme og Fonden
Tordensk iold / projek ter.

•

der et ableres fælles tværgående driftsområder, der varetager fælles
funk tioner som f.eks. mark edsføring, fundraising, programlægning og
catering

Direktionen foreslår, at der i løbet af 1. k vartal 2010 igangsættes dialog og
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drøftelser med de respektive bestyrelser om en evt. nyorganisering af området,
blandt andet inkl. et fællesmøde.
Det må forventes, at en eventuel realisering af den foreslåede model tidsmæssigt
vil forløbe hen over 2010, eventuelt længere. Grundet de næ vnte processuelle
forhold.
Økonomiudvalget godkendte de fremlagte anbefalinger.
I løbet af foråret er gennemført de anbefalede dialoger med de respektive
bestyrelser og der er udarbejdet fælles driftsbudget og organisationsplan.
Der vedlægges som bilag oversigt og fælles driftsbudget, organis ationsplan og
tidsplan for gennemførelse.
Driftsbudget:
Driftsbudgettet samler de tre driftsbudgetter fra ArenaNord, Det Musiske Hus og
Frederikshavn E vent til et samlet driftsbudget.
Budgettet består at direkte driftstilskud og tilskud gennem Frederikshavner
ordningen – vedr. ArenaNord.

Ejerforhold i organisationen:
Fusionen står for driften af følgende anlæg – med anførsel af ejerforhold:

Arena
DMH

Ejer Fonden Arena Nord
Ejer Frederikshavn Kommune

Badmintonhal

Ejer Badmintonklubben

Atletcenter

Ejer Foreningerne i centret

Idrætshal

Ejer Frederikshavn idrætshal A/S.

Maskinhal

Ejer Frederikshavn Kommune

Bestyrelse sdannelse:
Der er ikke udarbejdet endelig model for bestyrelsessammensætning. Der
anbefales følgende to muligheder.
Bestyrelse på 6 personer hvoraf 2 vælge s af foreningerne – 2 vælges af
Frederikshavn Erhvervsråd og 2 udpeges fra KFU – udvalget.
Alternativt en bestyrel se på 9 personer – hvoraf KFU – udvalget vælger tre,
heraf en fra turisterhvervet – Frederikshavn Erhvervsråd udpeger to, mens
foreningslivet udpeger fire.
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Hvis sidst næ vnte bliver løsningen – nedsættes et forret nings udvalg med 3
medlemmer (en fra erhvervslivet, en blandt de valgte fra KFU – udvalget og en fra
foreningslivet)

Efter endelig valg af model, forelæ gges bestyrelseskonstruktion for KFU - udvalget
for valg af medlemmer herfra til bestyrelsen

Kontraktlige forpligtelser og overordnede samarbejdsfora:
Den nye organisation har via Arena Nord medlemskab i DKK – Danske koncert- og
kulturhus e, de 20 st ørste ”huse” i Danmark. Et samarbejde som skal opprioriteres,
da der her er oparbejdet stor viden og ekspertise i afvikling af større
arrangementer.
Det musiske hus er medlem af Spillesteder.dk
Derudover er der indgået kontrakt med Kunstrådet om regionalt spillested for Det
Musiske Hus. En kontraktlig aft ale som løber i årene 2009 – 2012 – altså indtil
videre to år mere. Aftalen tilfører Det Musiske Hus ca. 950.000 kr. til
koncertafvikling og drift årligt i fire år.

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

-

godkender det vedlagte driftsbudget

-

godkender den forelagte organisationsplan.

-

anbefaler igangsættelse af den nye organisation fra 1/ 1 2011.

Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 8. december 2010
- Driftsbudget godkendt.
- Organisationsplan godkendt, det bør arbejdes for at Idrætscenter I/S fremadrettet
bliver en del af fonden.
- Ny organisation anbefales igangsat fra 1/1 2011.
Vedr. bestyrelsessammensætningen peger udvalget på at der udpeges 1 medlem
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fra Erhvervsrådet og at der udpeges 1 medlem fra Handelsstands foreningen.
Herudover godkendes bestyrelsessammensætningen.
Udvalget udpeger flg. til bestyrelsen:
Formanden for K ultur- og Fritidsudvalget og Kultur- og Fritidschefen. Dette
indskrives i vedtægterne.
Bilag
Sammenlægning - Det Musiske Hus, ArenaNord og Frederikshavn Event
tidslinje.pdf (dok.nr.144780/10)
Sammenlægning - Det Musiske Hus, ArenaNord og Frederikshavn Event
organisation.pdf (dok.nr.144778/10)
Sammenlægning - Det Musiske Hus, ArenaNord og Frederikshavn Event
behandling.xlsx (dok.nr.144777/10)
Sammenlægning - Det Musiske Hus, ArenaNord og Frederikshavn Event
erhverv turisme og event i Frederikshavn by (dok.nr.148850/10)

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 08. december 2010

- Arena Nord
- budget 2011
- Organisering af kultur

Side 7 af 24

2.

Ansøgning om kommunal lånegaranti til Skagen kultur- og

fritidscenter
Sagsfremstilling
Skagen Kultur- og Fritidscenter har ved skrivelse af den 10. november 2010

Åben sag
Sagsnr: 10/12020
Forvaltning: BKf
Sbh: evao
Besl. komp: KFU/ØU/BR

anmodet Frederikshavn Byråd om kommunegaranti for låneoptagelse på 5.147.000
kr. til finansiering af nødvendige vedligeholdelsesarbejder.
Vedligeholdelsesarbejderne vedrører halvgulv, tag, betondække teknikrum,
udskiftning af varmeanlæg i s vømmehal samt dermed forbundne ingeniør- og
arkitektudgifter.
Ifølge rapport, udarbejdet af Teknisk Forvaltning vedrørende Skagen Kultur og
Fritidscenters renoveringsbehov af 12.2 2010 er både de skitserede
renoveringsbehov, samt den skitserede finansieringsplan realistiske. (Se
vedhæft ede bilag, 1 og 2)
Skagen Kultur og F ritidscenter er en selvejet institution med et forventeligt årligt
tilskud for 2011 på 5.566,185 kr. inkl. kommunal opmoms ning.

I henhold til den kommunale lånebekendtgørelses § 12, kan der ydes garanti,
såfremt lånet opfylder de to for kommunal låntag ning gældende vilkår jf. § 10 stk. 1
og 2.
Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning,
såfremt lånet anvendes til finansiering af udgift er, der kan sidestilles med en
kommunal anlægsopgave.
Hvis der ikke er tale om formål, som kommunen automatisk kunne låne til, skal
enten det beløb garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller
kommunen skal deponere et beløb s varende til det beløb garantien lyder på.
I dette tilfælde stilles garantien til udgifte r, der kan sidestilles med en kommunal
anlægsopgave. Den del af renoverings udgifterne, som vedrører udskiftning af
varmeanlæg i s vømmehallen, er der automatisk låneadgang til, da udgift en er en
energibesparende foranstaltning. Mens en kommunal garanti for de øvrige
renoveringsudgifter fradrages i den kommunale låneramme.
Frederikshavn K ommune kan yde kommunegarantien til lånet til Skagen Kultur - og
Fritidscenter jf. reglerne om kommunal låntagning og Indenrigs - og
Socialministeriets vejledning nr. 9554. Der er automatisk låneadgang for udgifterne
til udskiftning af varmeanlæg i s vømmehallen, 2.800.000 kr., hvorfor kommunen
ikke skal deponere et tils varende beløb. De øvrige udgifter, 2.347.000 kr., er der
ikke låneadgang til, hvorfor en kommunal garanti for lån til disse udgifter fradrages i
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den kommunale låneramme.
Der kan kun ydes kommunegaranti for de faktiske udgifter til projektet.

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
via Økonomiudvalget anbefaler Byrådet,
-

at der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles
kommunegaranti for lån på 5.147.000 kr. til Skagen Kultur - og Fritidscenter
til finansiering af ovennæ vnt e vedligeholdelsesarbejder.

-

at kommunens låneramme reduceres med 2.347. 000 kr.

Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 8. december 2010
Udvalget godkender indstillingen, og videresender til Økonomiudvalget og Byrådet.
Bilag
Sagsfremstilling til KFU vedr Skagen Kultur og fritdscenter - Sag SKFC.pdf (dok.nr.142269/10)
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3.

Uddelegering af budgetramme 2011 til laveste

identificerbare omkostningssted
Sagsfremstilling
Frederikshavn K ommunes regler om økonomisk styring indeholder en

Åben sag
Sagsnr: 09/20155
Forvaltning: BKF
Sbh: haja
Besl. komp: KFU

bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes
budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser:

at ledelse og ans var entydigt kan henføres til en person
at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret

Den budgetans varlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer
af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets
budgetramme. De begræns ninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle
budgetbemærkninger, skal respekteres.
Beslutninger om omplac eringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de
bestemmelser, der er fastsat i reglerne for øk onomisk styring.

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at det udarbejdede forslag til uddelegering af
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2011 godkendes.

Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 8. december 2010
Godkendt.
Bilag
Uddelegering af budgetramme 2011 til lavest identificerbare omkostningssted kultur for
fritid (dok.nr.142625/10)
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4.

Frigivelse af anlægsmidler Kappelborg - Skagen Kulturhus

Sagsfremstilling
I Frederikshavn Kommunes budget for 2011 er der på investeringsoversigten for
Kultur- og Fritidsudvalget afsat anlæ gsmidler til Kappelborg – Skagen Kulturhus på

Åben sag
Sagsnr: 08/5215
Forvaltning: BKF
Sbh: thpd
Besl. komp: KFU/ØU/BR

i alt 23.298 mio.kr.
Renoveringen følger den udarbejdede tidsplan og arbejdet skrider planmæssigt
frem.
Byggefasen færdiggøres i løbet af 2011 og der søges derfor frigivelse af midlerne.

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller via Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalg
og Byråd, at der frigives 23.298 mio.kr. afsat i budget 2011

Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 8. december 2010
Udvalget følger indstillingen.
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5.

Etablering af Filmhus FX i Samarbejde med Station Next og

Frederikshavn Gymnasium
Sagsfremstilling
FILMSATSNI NG / Frederikshavn Kommune

Åben sag
Sagsnr: 10/12023
Forvaltning: BKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU

Filmhus FX:
Vækst, talenter og uddannelse

Nedenfor har vi ridset tre perspektiver op for en filmsatsning, der har potentiale til at
skabe nye forbindelser mellem uddannelser, filmbranche og erhvervsliv - og at
skabe ny, lokal vækst i form af viden, forretningsdannelse, samarbejde og
omsætning.
De tre perspektiver skal ses som en samlet pakke, hvor masser af kompetencer og
uddannelsesmuligheder er tilstede, udvikles og beriger hinanden - med
udgangspunkt i traditioner og historier, som er vores egne.
Og historien er netop omdrejningspunktet for denne satsning. Når man kigger på
det adgangsgivende i forhold til videregående uddannelser indenfor stort set alle
kunstneriske (meget bredt forstået) uddannels er, er det evnen til at kunne finde,
fortælle og formidle HIS TORIE R, der er i fokus.
En filmsatsning trækker på en række allerede godt etablerede aktiviteter i vores
kommune - som eksempelvis filmfestival, lokalt filmnet værk, lys - og lyduddannelse,
evnetuddannelse, mediefag på gymnasium og foreningsliv. Ligesom inds atsen
også kan blive en arena for helt nye spillere - kulturelle, uddannelsesmæssige og
virksomhedsmæssige. Det gælder eksempelvis manuskriptforfattere,
produktionsselskaber, lys- og lyd firmaer, eventselskaber, uddannelsesinstitutioner
og brancheforeninger.

Tre perspektiver:
Vækst / Filmland Vendsyssel
Talenter / Filmhus FX
Uddannelse / Film Kabinen

Vækst / Filmland Vendsyssel
Vi ønsker at udarbejde en strategi med et vækstperspektiv, der både er bredt og
forpligter i forhold til at brande Frederikshavn/Vendsyssel/Nordjylland som et sted,
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hvor man kan operere, når man laver film. Vi ønsker, med afsæt i lokalt erhvervsliv,
Kommunens Vækststrategi og filmbranchens part er, at skabe fordelagtige rammer
og et produktionsmæssigt interessant miljø for filmmagere og filmselskaber. Målet
er at udvikle regionen som attraktivt område for fremtidige nationale og
internationale filmproduktioner. Af supplerende aktiviteter tænker vi på: Artist in
residence, Providing/Facilitating, Afholdelse nationale begivenheder,
Brancherelaterede events, Erhvervsnet værk.
Talenter / Filmhus FX
Der er et spirende filmproduktionsmiljø i Frederikshavn Kommune/Vendsyssel.
Dette kan blandt andet observeres gennem ungdomsuddannelsernes
mediefagslinjer, “Ungedokumentar Filmprisen” på Nordisk Filmfestival og forskellige
selvigangsatte filmproduktioner blandt unge. Vi har samlet nogle af de unge, der
arbejder fokuseret med filmproduktion, og etableret et “Net væ rk for Unge
Filmmagere“. Net værket har Nordjylland/Vendsyssel som opland - med base i
Frederikshavn. Net væ rket er nu (november 2010) i gang med at markedsføre sig
selv overfor andre unge med interesse for filmproduktion i Nordjylland. Net væ rket
afholder sin første aktivitet (workshop med Deluca Film) februar 2011.
Uddannelse / Film Kabinen
Vi ønsker at skabe et uddannelsesmæssigt tilbud for unge, der udfylder tiden
mellem ungdomsuddannelsen og den videregåendeuddannelse på eksempelvis
Filmskolen. Et forberedende forløb, der fokuserer på de k valifikationer, der er
adgangsgivende til videre uddannelse. Fx: Afholde kompetencegivende kurser og
workshops, videndele om ledels e, organisation, fundraising og økonomi, formidle
kontakt til filmuddannelser og vejlede ift. uddannelses valg. Vi vil involvere det
professionelle film- og uddannelsesmiljø i design af kurser, workshops og
etablering af kontakter til branchen. Det professionelle niveau skal involveres og
inviteres som medskabere. Vi ønsker at ramme - så præcist som muligt - de behov
som uddannelser og branche efterspørger. Lokalt har vi følgende leverancesystem:
EUC Nord, E ventfirmaer, Mediefagslinjer og P roduktionsskoler, der vil indgå som
lokal forankring og medudvikler.

Baggrund:
Strategi indenfor film udarbejdes med afsæt i kommunens vækststrategi, der har
fire spor: “Oplevelse, Maritim Teknologi, Energi og Fødevarer”. I vækstsporet
“Oplevelse” har kommunens Kultur og Fritidsafdeling i april 2010 int roduceret
Karizma - en brugerinkluderende og vækstorienteret kultursatsning, hvor FILM er et
af satsområderne.

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager
orienteringen til efterret ning.
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Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 8. december 2010
Orienteringen er taget til efterretning.
Udvalget har tilkendegivet at ungdomsmiljøer og ungdomsuddannelser i
Frederikshavn K ommune inddrages i samarbejdet.

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 08. december 2010

Side 14 af 24

6.

Godkendelse af Vedtægter for Frederikshavn Kommunes

Kulturelt Samråd
Sagsfremstilling
Bestyrelsen for KULTURELT SAMRÅD har vedt aget nedenstående forslag til nye

Åben sag
Sagsnr: 09/6775
Forvaltning: BKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU/BR

vedtægter. De har væ ret udsendt til høring hos alle medlemsforeningerne, og på
møde d. 30. sept ember, 2010 behandlede bestyrelsen de modtagne kommentarer,
som for en dels vedkommende blev accepteret, og som nu er indskrevet i den her
foreliggende version.
Væsentligste ændring er, at §4 og §6 nu er sam- og omskrevet til en ny, lidt større
§4 med visse præciseringer og ikke mindst en ændret sammensætning af
bestyrelsen. Som følge af denne reduktion er §§ 7 – 11 ændret til §§ 6 – 10.
Derudover er der et par tekniske ændringer i §5, i ny § 6 (vedr. formandskabets
beslutning), i ny § 7, pkt. 5 (4 uger i stedet for i rimelig tid).

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 8. december 2010
Sagen genoptages på næste møde.
Bilag
Nye vedtægter Kulturelt Samråd (dok.nr.142294/10)
Kulturelt Samråds fremtid (dok.nr.134362/10)
Gamle vedtægter Kulturelt Samråd (dok.nr.575572/08)
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7.

Orientering fra forvaltningen

Sagsfremstilling
Børne- og Kulturforvalt ningen vil på møde orientere om nyt fra forvaltningen.

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

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager
orienteringen til efterret ning.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 8. december 2010
Orienteringen er taget til efterretning.
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8.

Orientering om udarbejdelse af handlingsplan for

idrætspolitik
Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd har godkendt Idrætspolitik 2010 for Frederikshavn Kommune

Åben sag
Sagsnr: 08/4696
Forvaltning: BKF
Sbh: ufbo
Besl. komp: KFU

og har med vedtagelsen af politikken anmodet Folkeoply sningsudvalget om i
samarbejde med Kultur og Fritidsafdelingen om at igangsætte arbejdet med at
realisere intentionerne i politikken.
I idrætspolitikken fremgår det at den løbende administration og udvikling af
idrætspolitikken er forankret i Folke oplysningsudvalget med reference til Kultur- og
Fritidsudvalget.
Folkeoplysningsudvalget udarbejder årligt handleplaner med konkret e initiativer og
løsningsforslag til de udfordringer, der anføres i politikken.
I idrætspolitikken er der formuleret følgende teamer, der skal indgå i handleplanen
for 2010-2015:

•

Udvikling af Karizma Sport

•

Udvikling varierede aktivitets- og organisationsformer, herunder
selvorganiserende

aktiviteter

•

Udviklings perspektiver for fysiske anlæg

•

Udvikling af partnerskaber mellem kommunale institutioner, servicetilbud
og foreningsliv

Kultur og Fritidsafdelingen vil til næste møde i Folkeoplysningsudvalget fremlægge
en skitse til handleplan for 2011 og vil i den forbindelse anmode udvalget om at
nedsætte arbejdsgrupper og udviklings fora, der skal står for det videre arbejde med
at implementere politikken.

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager
orienteringen til efterret ning.

Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 8. december 2010
Orientering er taget til efterretning.
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9.

Afrapportering fra Sct. Hans i Skagen og anmodning om

støtte i 2011
Sagsfremstilling
Vi har fra Kulturudvalget modtaget brev om, at der til næste år, 2011, vil blive afsat

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

kr. 20.000 til Sct. Hans aften.
Det er ikke muligt at afholde et Sct. Hans bål for det beløb.
Som det fremgår af afrapportering får båltaler ikke noget for at være båltaler, vi
aflønner ikke pianist eller sanger med andet end en bog og en buket blomster og
der er ingen aflønning af os som arrangør.
Som det fremgår af afrapportering vil det evt. være muligt at fjerne udgiften til
bes øg på Brøndums hot el.
Det kan ændres til et glas vin i stedet, men beløbene for Falck, musikanlæg og
annoncering udgør alene knap 30.000 kr.
Det er også af stor vigtighed at kommunen deltager i form af, samling af bålet inden
– og der er ikke afsat noget beløb til det i afrapport ering.
Turistmæssig har Sct. Hans bålet en enorm væ rdi for Frederikshavn kommune og
Skagen som by. Alene i 2010 blev det vist for 6 mio. seere på BBC og det vil væ re
meget forkert ikke at bevare et særligt arrangement ved Vippefyret.
Såfremt det måtte ønskes, så har jeg udsendelsen fra BBC, som jeg meget gerne
stiller til rådighed for gennemsyn i Kultur - og Fritidsudvalget. Et fantastisk program i
meget høj k valitet.
Vi er i forvejen særdeles bevidste om ikke at bruge flere midler end højst
nødvendigt, så vi vil anmode Kultur- og Fritidsudvalget om at se på Sct. Hans ved
Vippefyret i Skagen endnu en gang.
Et budget for Sct. Hans i Skagen er som ovenstående, og vi vil bede Kult urudvalget
om at afsætte kr. 40.000 for 2011 så en tradition igennem 100 år ikke
nedprioriteres.
Vi vil naturligvis gerne være arrangør af Sct. Hans bålet i 2011, men vil få meget
vanskelligt ved at afsætte midler i vores i forvejen særdeles trængte budget.

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 8. december 2010
Et flertal fastholder den tidligere beslutning.
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Bent Bøgsted, Pia Karlsen og Ole Rørbæk ønsker sagen drøftet i januar i
forbindelse med drøftels e af de frie midler, aktuelt ønsk er de at støtte Skagen
Turistforening med det beløb der som minimum er nødvendigt for at afholde det
kulturelle arrangement Sct Hans i Skagen.
Bilag
Opgørelse til Frederikshavn kommune 2010- Sct. Hans i Skagen (dok.nr.132380/10)
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10. Årsberetning for Frederikshavn Stadsarkiv 2009
Sagsfremstilling
Frederikshavn Stadsarkiv sender årsberetning til Kultur- og Fritidsudvalgets
orientering.

Åben sag
Sagsnr: 10/5413
Forvaltning: BKF
Sbh: ruhe
Besl. komp: KFU

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager
orienteringen til efterret ning.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 8. december 2010
Taget til efterretning.
Bilag
Årsberetning 2009 for Frederikshavn Stadsarkiv (dok.nr.61293/10)
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11. Afrapportering af sommerkoncerter 2010 - Musikkorps
Sæby
Sagsfremstilling
Musikkorps Sæby fremsender afrapportering til Kultur- og Fritidsudvalgets

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

orientering.
Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orientering
til efterretning.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 8. december 2010
Taget til efterretning.
Bilag
VS: Afrapportering af sommerkoncerter - Frederikshavn Kommune-rapport-koncerter2010.pdf (dok.nr.140335/10)
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12. Henvendelse og invitationer
Sagsfremstilling
A.
Landsgardeforeningen fremsender inspirations- og ans øgningsmateriale til

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

potentielle vært er, der vil kunne afholde DM for by garder.

Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 8. december 2010
Henvendelsen er taget til efterretning.
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13. Kommercielt område - projekt fra investor Lars Trie
fremlægges
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Lukket sag
Sagsnr: 10/3229
Forvaltning: BKF
Sbh: jada
Besl. komp:

Side 23 af 24

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Mogens Brag

Ole Rørbæk Jensen

Frode Thule Jensen

Pia Karlsen

Jens Porsborg

Peter Laigaard

Bent Bøgsted
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