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1.   Uddelegering af budgetrammer til lavest identificerbare 

omkostningssted  

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Sammenlægningsudvalg vedtog den 22. november 2006 regler om 

økonomisk styring. Reglerne indeholder en bestemmelse om, at udvalgene er 

forpligtet til at uddelegere udvalgenes budgetrammer til de omkostningssteder, der 

opfylder følgende betingelser:  

  

- at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til én person  

- at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret  

  

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer 

af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets 

budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle 

budgetbemærkninger, skal respekteres. 

  

Beslutningen om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de 

bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at det udarbejdede forslag til uddelegering 

af udvalgets budgetramme for 2009 godkendes.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2009 

Godkendt.  

  

Fraværende: Steen Jensen. 

 

Bilag 

Uddelegering af  budgetramme 2009 til lavest identif icerbare omkostningssted kultur for 

fritid (dok.nr.578525/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15830 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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2.   Prioritering inden for udvalgets ramme. 

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalgets ramme er på ca. 100 mio. kr. hvoraf store dele af 

serviceniveauet er fastlagt af Byrådet. Andre dele af udvalgets ramme disponeres 

fra år til år af udvalget. Udvalget har ønsket en principiel drøftelse af anvendelsen 

af udvalgets ramme.  

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2009 

Sagen genoptages.  

  

Fraværende: Steen Jensen  

 

Bilag 

Kultur og fritidsudvalget specif ikation 2007-2008 (dok.nr.317362/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7606 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: anjo 

 Besl. komp: KFU 
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3.   Puljeansøgning januar 2009  

 

Sagsfremstilling 

Der er afsat 560.730 kr. på budget 2009. Af dette beløb er der 

disponeret 68.000 kr.    

  

A. Bådelauget Alvilde og Alvildefonden søger om størst mulig støtte til 

restaurering af frederikshavnerkutteren "Alvilde".  

  

Foreningen Alvildefonden oprettet 30/5-2007 har til formål at eje skibet Alvilde. 

Således at Alvilde til stadighed er sikkert sejlende og så vidt muligt bevares som 

det oprindelige "sejlførende fiskefartøj".   

  

Bådelauget Alvilde har iværksat en restaurering af kutteren og har hertil modtaget 

tilskud fra banker og fonde for i alt 124.750  kr. herudover en egenfinansiering på 

ca. 120.000 kr. som kassekredit. Derudover er Skibsbevaringsfonden ansøgt om 

500.000 kr.  

  

For at kunne fuldføre restaureringen mangler der 1,2 mio. kr. inkl. moms. i henhold 

til vedlagte status for Alvilde.    

  

Fonden og bådelauget samarbejder med HF-Søfart, Skagen Skipperskole og 

MARTEC Værftshistorisk Selskab og Frederikshavn Bedding med det formål at 

give eleverne et maritimt tilbud i fritiden, under uddannelsen i Frederikshavn og 

samtidig videreformidle den faglige ekspertise de ældre besidder, herunder 

ekspertisen fra værftsarbejdere, maskinmestre, smede, fiskere og 

skibsførere. Eleverne har arbejdet med projektet aftener og lørdage siden foråret 

2008 med stor udbytte. Der indledes endvidere et samarbejde med Bangsbo 

Museum om formidlingsture med byens skoleklasser.    

  

B.  Blomsterfestival 2009.  

Styregruppen for blomsterfestival 2009 søger et fortsat driftstilskud på 75.000 kr. til 

afholdelse af blomsterfestival 2009 og søger samtidig om forhøjelse af 

driftstilskuddet med 10.000 kr.  

Forvaltningen oplyser at, driftstilskuddet har været uændret siden 

blomsterfestivalens opstart for 13 år siden. Regnskab for blomsterfestivalen 2008 

gav i alt underskud på 10.592 kr., hvor ansøgning om underskudsdækning hos 

Kultur- og Fritidsudvalget er afslået.  

  

C.  Foreningen NY Musik.  

Foreningen NY Musik søger om støtte til aktiviteter i 2009. Programmet for 2009 vil 

i alt omfatte 12 koncerter, hvori der er 6 professionelle koncerter, 4 

amatørkoncerter og 2 samarbejdskoncerter. Solisterne er både nationale og 

internationale, der vil også være Ad hoc projekt "Nattens måner"- et spil for 6 

musikere, 6 dansere, lys og lyd. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14218 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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Der søges om et tilskud på i alt 40.000 kr. til projekterne.  

Forvaltningen oplyser, at  i 2007 har Kultur- og Fritidsudvalget ydet 60.000 kr. og i 

2008  40.000.kr til foreningen Ny Musik. 

  

D.  Ansøgning om tilskud til projektet "Nattens måner".  

"Nattens måner" er et nyt projekt, der bringer en række nordjyske kunstnere og 

aktører i et usædvanligt samarbejde. En kombination af musik, dans lyd og lys og 

inspireret af digte af den franske lyriker Paul Eluard. 

Forestillingen vil blive opført 3 gange i Nordjylland og har premiere på Sæbygård 

Slot. Et spil for 6 musikere, 6 dansere, lys, elektronisk lyd og fotomontage.  

Der ansøges om tilskud på 8.000 kr. til premiereforestillingen på Sæbygård slot, 

mandag d. 13. april 2009.  

  

E.  Ansøgning om midler til projekt kulturraket.  

Kultur- og Fritids udvalget er senest den 5. november 2008. blevet præsenteret 

for orientering omkring en forlænget weekend i Frederikshavn Kommune med 

aktiviteter på tværs af de gamle kommunegrænser og en folkefest i tilknytning til 

overrækkelse af "Nordlysprisen". 

Arbejdsgruppen har nu lavet en budgetskitse, hvoraf det fremgår, at arrangementet 

forventes at koste 420.000 kr., og at Kultur- og Fritidsudvalget forventes at bidrage 

med 160.000 kr. inklusive 57.930 kr. til brug i forbindelse med uddelingen af 

Frederikshavn Kommunes Kulturpris Nordlysprisen.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2009 

Ansøgning A imødekommes ikke. 

Ansøgning B imødekommes med 80.000 kr.  

Ansøgning C imødekommes med 20.000 kr.  

Ansøgning D imødekommes med 8.000 kr.  

Ansøgning E sagen genoptages.  

  

Fraværende: Steen Jensen. 

 

Bilag 

Anonymiseret udgave af ansøgning om tilskud til restaurering af "Alvilde" bilagt vedtægter foreningen 

Alvilde Fonden, personfortegnelse Alvildefondens bestyrelse og Bådelauget Alvildes bestyrelse samt 

overslag over restaureringen.  (dok.nr.577958/08) 
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- Ansøgning til Kultur og Fritidsudvalget om tilskud til Blomsterfestival 2009 (dok.nr.570885/08) 

Fremsendt budget til KFU for Blomsterfestival 2009 (dok.nr.580456/08) 

VS: Ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget - Ansøgning til Kultur- og 

Fritidsudvalget.pdf  (dok.nr.580638/08) 

VS: Ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget - ́ Nattens måner´ projektbeskrivelse.pdf  (dok.nr.580684/08) 

VS: Ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget - ́ Nattens måner´ budget.pdf  (dok.nr.580685/08) 

VS: Ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget - ́ Nattens måner´ følgeskrivelse.pdf  (dok.nr.580683/08) 
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4.   Afrapportering Sankthansaften i Skagen 2008 og ansøgning 

for 2009  

 

Sagsfremstilling 

Fra Skagen Turistforening er modtaget afrapportering og regnskab for afviklingen 

af Sankthansaften 2008 ved Vippefyret, Skagen.   

  

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 38.000 kr. den 5. marts 2008 til afviklingen. 

Regnskabet viser et overskud på 16.839 kr. efter afholdte udgifter på  21.160 kr. og 

indtægterne fra Kultur- og Fritidsudvalget på 38.000 kr.  

  

Skagen Turistforening giver i afrapporteringen tilsagn om at ville stå for 

arrangementet i 2009.   

  

I det medsendte budget for 2009 er der budgetteret med overført overskud fra 2008 

(16.839 kr.)  og ansøgning om et supplerende beløb på 18.826 kr.  til afvikling af 

Sankthansaften 2009. Totaludgiften andrager således 35.665 kr.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget har i budget 2009 afsat 39.780 kr. til Sankthansaften 

2009.  

  

   

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgning om tilskud til afvikling af 

Sankthansaften ved Vippefyret i Skagen 2009 drøftes.   

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2009 

Ansøgningen imødekommes med 20.000 kr.  

  

Fraværende: Steen Jensen. 

 

Bilag 

Regnskab 2008 for afviklingen af Sct. Hans Aften ved vippefyret i Skagen . Ansøgning om tilskud for 

2009. (dok.nr.577534/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4962 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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5.   Sognefogedgårdens fremtid 

 

Sagsfremstilling 

Sognefogedgården er beliggende i Vestre Flade. Gården er en såkaldt parallelgård, 

hvilket betyder, at stuehus og avlsbygning ligger parallelt .  Rålingens (stuehusets) 

ældste del er fra 1700 – tallet. Avlsbygningerne er fra midten af 18 – tallet, og set 

ud fra et historiefagligt syn er det særlige ved sognefogedgården, at begge 

bygninger er bevarede samme sted og vidner om den række af lignende gårde, der 

i Flade sogn lå ved siden af hinanden langs et snoet vejforløb – modsat landsbyer 

med gårde omkring et gadekær. Gårdens ejerfamilies historie er vel dokumenteret.  

  

  

I et anerkendt klassificeringssystem er sognefogedgården klassificeret som 1, 

hvilket er højeste bevaringsværdi efter fredning.  

  

  

Gården er i dag en selvejende institution, hvis drift hidtil har været økonomisk sikret 

af midler fra Peter Munks Mindefond og Frederikshavn kommune og 

Aktivafdelingen har hjulpet med vedligehold og holdt gården åben for publikum.  

  

  

Nu står avlsbygningen imidlertid over for en større reparation af taget, hvilket 

tænkes finansieret af fonde mv. Dette anses imidlertid ikke for muligt, hvis driften 

ikke på forhånd er sikret, og gården er åben for publikum. En kreds af frivillige er 

derfor ved at udvikle arrangementer og aktiviteter, der fremover kan foregå på 

stedet eller i samarbejde med Knivholt på deres jord. 

  

                                                     

Det nuværende tilskud fra Kultur, og Fritidsudvalget har været 12.500 kr. i 2007  

mindefondens indtægter kan ikke sikre driften. Det gælder især, hvis  kredsen af 

frivillige får succes med projektet og de deraf afledte øgede omkostninger.  

  

  

Bestyrelsen for den selvejende institution søger derfor om, at driftstilskuddet 

forhøjes til 28.759 kr. til dækning af  faste udgifter.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2009 

Ansøgningen imødekommes med 28.759 kr. i 2009. Yderligere bevillinger i årene 

fremover forudsætter at der findes midler til renovering af gården og at driften 

sikres fremover.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15358 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 07. januar 2009 Side 12 af 30 

 

Fraværende: Steen Jensen. 

 

Bilag 

Henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. Sognefogedgårdens økonomi  (dok.nr.577536/08) 

Sognefogedgården - Sognefogedgården 2008.xls (dok.nr.581049/08) 

Sognefogedgården - Kulturforvaltningen 2008.doc (dok.nr.581048/08) 
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6.   Befordringsgodtgørelse til medlemmer af Kulturelt Samråd  

 

Sagsfremstilling 

Som en konsekvens af kommunalreformen ophørte de Kulturelle Samråd i Skagen 

og Sæby gl. kommuner samt Kulturnetværket i gl. Frederikshavn Kommune deres 

virke pr. 1. januar 2007.  

  

Frederikshavn Sammenlægningsudvalg besluttede den 22. november 2006, at 

etablere et Kulturelt Samråd i Frederikshavn Kommune og godkendte samtidig de 

fremlagte vedtægter.  

  

På det stiftende møde den 30. januar 2007 blev der valgt 9 medlemmer til Kulturelt 

Samråd. 1 medlem valgt blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer, 2 

medlemmer fra Kulturgruppen (et samarbejdsorgan mellem kommunen og 

kulturinstitutionerne) og 6 medlemmer efter indstilling fra de kulturelle foreninger i 

Frederikshavn Kommune.    

  

I henhold til vedtægter for Kulturelt Samråd skal der afholdes mindst 8 årlige 

møder.  

  

Kulturelt Samråd søger om dækning af befordringsudgifter i forbindelse med 

afvikling af møderækken og med baggrund i  regulativ - "Vederlag til 

byrådsudpegede medlemmer af udvalg, råd, nævn m.v. i perioden 1. januar 2007 - 

31. december 2009" vedtaget i Frederikshavn Byråd 25. april 2007.  

  

I regulativet siger de generelle regler, at hvis der efter særlovgivningens regler 

findes bestemmelser om vederlæggelse, tabt arbejdsfortjeneste, diæter og 

godtgørelse, går særlovgivningens bestemmelser forud for dette regulativs 

bestemmelser. Hvis særlovgivningens regler ikke er udtømmende, suppleres disse 

af dette regulativ.  

  

Der er ikke vedtaget særlovgivning for dette område og derfor træder regulativet i 

kraft.  

  

Regulativets særlige bestemmelse om befordringsgodtgørelse til ikke-

byrådsmedlemmer lyder således: "Der ydes befordringsgodtgørelse til medlemmer 

af udvalg, råd, nævn m.v., udpeget af byrådet og til medlemmer af udvalg, råd og 

nævn, nedsat af byrådet".  

  

Kulturelt Samråd anmoder om tilladelse til udbetaling af befordringsgodtgørelse i 

forbindelse med møder i Kulturelt Samråd med baggrund i regulativets særlige 

bestemmelse om befordringsgodtgørelse til ikke-byrådsvalgte medlemmer, da der 

ikke findes særlovgivning for Kulturelt Samråd.  

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/13798 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KS/KFU/ØU/BR 
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Økonomiske konsekvenser  

Udgiften til afholdelse af befordringsgodtgørelse i forbindelse med møder i Kulturelt 

Samråd afholdes indenfor Kulturelt Samråds eget budget.  

Udgiften varierer afhængig af, hvor mødet afholdes og om der er samkørsel. 

Højeste udgift andrager i alt 17.048 kr. pr. år og laveste udgift i alt  534 kr. pr. år.   

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale 

udbetaling af befordringsgodtgørelse til Kulturelt Samråds medlemmer overfor 

Økonomiudvalg og Frederikshavn Byråd.  

  

 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 11. december 2008 

Godkendt.  

  

Fraværende: Pernille Munch og John Jørgensen 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 07-01-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen kan oplyse Kulturelt Samråds eget budget er 198.760 

kr. 

  

Vedr. udregning af økonomiske konsekvenser i forbindelse med 

befordringsgodtgørelse, kan forvaltningen oplyse at udregningen afhænger af  

medlemmernes bopæl, samkørsel og mødested.  

Udregningen er baseret på årlig udgift.  

  

Møde i Skagen 

Udgift til kørsel ca. kr. 2.131,-, hvis alle kører hver for sig. 

Årsudgift hvis ALLE møder afholdes i Skagen, kr. 17.048,-.  

Ved samkørsel, hvis 3 fra Sæby kører sammen og 3 fra Frederikshavn kører 

sammen, så vil udgiften være ca. kr. 602,-.  

  

  

Møde i Frederikshavn  

Udgift til kørsel ca. kr. 1.336,-, hvis alle kører hver for sig. 

Årsudgift hvis ALLE møder afholdes i Frederikshavn kr. 10.688,- 

Ved samkørsel, 3 fra Skagen kører sammen og 3 fra Sæby kører sammen, så vil 

udgiften være ca. kr. 534,-. 

  

  

Møde i Sæby 

Udgift til kørsel ca. kr. 1.588,-, hvis alle kører hver for sig. 

Årsudgift hvis ALLE møder afholdes i Sæby, kr. 12.704,-.  

Ved samkørsel, 3 fra Skagen kører sammen og 3 fra Frederikshavn kører sammen, 

så vil udgiften være ca. kr. 570,-.  
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Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 07-01-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Frederikshavn Byråd via Kultur - og 

Fritidsudvalget og Økonomiudvalget, at  

                     Kulturelt Samråds anbefaling af udbetaling af kørselsgodtgørelse til ikke 

byrådsvalgte medlemmer af Kulturelt Samråd 

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Steen Jensen. 

 

Bilag 

Regulativ for vederlag til byrådsudpegede medlemmer af råd, nævn m.m. bilagt regulativ 1/1-07 - 31/12-

09. (dok.nr.303994/08) 
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7.   Udmøntning af lønsumsbesparelse jf. budget 2009-12 

 

Sagsfremstilling 

Der er udarbejdet en række generelle forudsætninger, som ligger til grund for 

udmøntningen af besparelserne.  

  

Byrådet besluttede i mødet den 17/12-2008, at tiltræde, at disse principper følges.  

  

Forvaltningen vil i mødet komme med oplæg til, hvordan udmøntning kan finde sted 

på kultur- og fritidsområdet.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udmøntning af 2% besparelsen drøftes.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2009 

Sagen genoptages.  

  

Fraværende: Steen Jensen. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/969 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: KFU 
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8.   Frederikshavn kommune som elitekommune under TEAM 

Danmark 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Ungdoms Råd (FUF) ønsker i et samarbejde 

med Kultur- og Fritidsudvalget at indlede en proces med 

henblik på at opnå status som officiel elitekommune under 

TEAM Danmark.  

  

FUF skriver følgende i henvendelsen:   

  

”Baggrund:  

Frederikshavn gør sig i øjeblikket gældende på eliteplan 

indenfor en række idrætsgrene. Dette arbejde skyldes i første 

omgang gode rammer skabt af Frederikshavn Kommune, 

dernæst ikke mindst et fantastisk dygtigt arbejde i mange 

klubber. Mange steder i Danmark er der i øjeblikket fokus på 

elitesporten, fordi det giver en uvurderlig branding af 

kommunerne, men også fordi elitesportsfolkene tjener som 

forbillede for andre idrætsudøvere. Den hårde konkurrence 

har samtidig gjort, at en række kommuner har valgt at indgå 

samarbejdsaftaler med Team Danmark for på tværs af 

idrætsgrenene af lave optimale vilkår for idrætsudøverne. Her 

er det værd at bemærke at TEAM Danmark har en meget 

bred definition af eliteidrætsudøvere, fordi man selvsagt ikke i 

en meget tidlig alder kan udpege fremtidige medaljetagere for 

Danmark. For at sikre Frederikshavn til stadighed kan 

imødegå denne konkurrence foreslås det, at Frederikshavn 

Kommune indleder en tilsvarende proces. Udover at få til ført 

kompetence og viden fra den ypperste instans, der arbejder 

med eliteidræt, TEAM Danmark, skal man ikke se bort fra 

den værdi en blåstempling vil være for Frederikshavn 

Kommune.  

  

En sådan proces kan efter vores mening kun styrke de 

bestræbelser Frederikshavn Kommune netop har lanceret, 

hvor ambitionen er at blive den sundeste kommune i 

Nordjylland. 

  

Team Danmarks samarbejde med elitekommuner 

Team Danmark vedtog i oktober 2005 en strategi, der skal 

skabe øget samarbejde med kommunerne omkring 

udviklingen af eliteidrætten. Strategien indebærer, at der i 

perioden 2007-2010 hvert år skal indgås samarbejdsaftaler 

med 3- 5 Elitekommuner om udvikling den lokale eliteidræt. 

  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3603 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: chcr 

 Besl. komp: KFU 
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Det er ligeledes målsætningen, at det eksisterende 

samarbejde i Århus, Esbjerg, Odense, Aalborg og 

København skal udvides.  

  

I 2007 har Team Danmark indgået samarbejdsaftale med fem 

Elitekommuner: Haderslev, Herning, Hillerød, Randers og 

Svendborg. 

  

I 2008 har Team Danmark indgået samarbejdsaftale med 

yderligere fem nye Elitekommuner: Fredericia, Gentofte, 

Holstebro, Horsens og Kolding.  

  

Der er således i øjeblikket 15 Elitekommuner.   

  

Team Danmarks mål er, at der i 2008-2009 årligt indgås 

samarbejdsaftaler med yderligere 3 - 5 nye Elitekommuner. 

Interesserede kommuner har frist den 1. juli 2008 til at 

tilkendegive interesse overfor Team Danmark. Her bør 

Frederikshavn Kommune være iblandt.  

  

Kommuner, som indgår samarbejdsaftale med Team 

Danmark, forpligter sig til en bred satsning på idrætten i 

kommunen. Det indebærer bl.a., at der skal etableres et 

relevant antal idrætsskoler, at kommunen skal arbejde hen i 

mod etablering af et relevant antal kraftcentre, at der skal 

etableres en lokal eliteidrætsinstitution, som bl.a. skal kunne 

assistere eliteudøverne med fleksible uddannelsesforløb og 

jobs, yde økonomisk støtte til talenters træning og 

konkurrencedeltagelse. Kommuner der vælger at indgå i et 

øget samarbejde med Team Danmark vil endvidere få en 

væsentlig rolle i implementeringen af det aldersrelaterede 

træningskoncept. 

  

Jeg har indledningsvis rettet en forespørgsel til direktøren for 

TEAM Danmark, Michael Andersen, for at høre om det 

realistiske i, at Frederikshavn får status at elitekommune. 

Man har i TEAM Danmark noteret sig, at Frederikshavn er en 

kommune, der gør sig gældende inden for forskellige 

sportsgrene og man opfordrer direkte til, at der i første 

omgang sendes en interessetilkendegivelse fra 

Frederikshavn Kommune. Det videre forløb må så afklare, 

om der kan opnås enighed om at indgå en egentlig 

samarbejdsaftale, der varierer fra den enkelte kommune.” 

  

Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om 

de økonomiske konsekvenser for kommunen om tidsforbrug 

m.v.  

Idrætssamvirket er orienteret om henvendelsen til Kultur- og 
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Fritidsudvalget.  

  

Indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2008:  

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og 

Fritidsudvalget drøfter, om forvaltningen skal arbejde videre 

med sagen.  

  

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2008  

Sagen genoptages.  

Fraværende: Inger Støtt 

  

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og 

Fritidsudvalget den 9. juni 2008:  

 Forvaltningen har afholdt møde med Team Danmark, der 

efterfølgende har sendt forvaltningen materiale om 

eliteordninger i andre Team Danmark kommuner, herunder 

budgetoplysninger. Med et budget på mellem 800.000 kr. og 

850.000 kr. vil en kommune af Frederikshavns størrelse 

komme langt. 

  

 Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller den 9. juni 2008 

til Kultur- og Fritidsudvalget, at  

- initiativets økonomiske konsekvenser beskrives som et 

problemfelt til prioritering i budget 2009  

- der sendes en uforpligtende interessetilkendegivelse til 

Team Danmark  

  

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 09-06-2008 

Godkendt.  

  

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og 

Fritidsudvalget den 3. september og Børne- og 

Ungdomsudvalget den 4. september 2008:  

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet 1. udkast til et 

oplæg om eliteidræt i Frederikshavn Kommune, som 

udgangspunkt for videre dialog med TEAM Danmark.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller den 3. september 

2008 til Kultur- og Fritidsudvalget og 4. september 2008 

til Børne- og Ungdomsudvalget 

sagen til drøftelse.  

  

  

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 03-09-2008 

Sagen drøftet.  

Fraværende: Inger Støtt 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 04-09-2008 

Udvalget tilslutter sig, at der arbejdes videre med sagen. 

Genoptages på næste møde.  

  

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og 

Fritidsudvalget den 01-10-2008 og Børne- og 

Ungdomsudvalget 02-10-2008 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et notat 

vedrørende finansieringsovervejelser ved et eventuelt 

eliteidrætskommune- samarbejde med Team Danmark. 

Det forudsætter blandt andet, at Frederikshavn kommune:  

 får vedtaget en idrætspolitik  

 at der tilbydes min 2 ekstra idrætslektioner for 0.-6. 
årgang på min 1 skole hver uge, og at de tilknyttede 

idrætslærere modtager undervisning i og praktiserer 
efter TD´s aldersrelaterede idrætskoncept  

 at der etableres et talentklassetilbud for særligt 
talentfulde sportsudøvere i 7.- 9. klasse, herunder 

at kommunen bidrager til satsningsidrætsklubbernes 
træningsudvikling og individuel talentpleje  

 at der ansættes en koordinator  

  

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og 

Fritidsudvalget den 05-11.2008 

I det vedtagne budget for 2009 er der ikke afsat penge 

til Frederikshavn Kommune som elitekommune under TEAM 

Danmark.  

  

TEAM Danmark har den 27. oktober udpeget Ballerup, 

Roskilde og Vejle til nye TEAM Danmark Elitekommuner fra 

januar 2009.      

  

Udover de nye Elitekommuner har TEAM Danmark 

samarbejdsaftaler med 15 andre Elitekommuner om 

udviklingen af den lokale eliteidræt. Det drejer sig om 

Esbjerg, Fredericia, Gentofte, Haderslev, Herning, Hillerød, 

Horsens, Holstebro, Kolding, København, Odense, Randers, 

Svendborg, Aalborg og Århus. Det er TEAM Danmarks 
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målsætning frem mod 2010 at indgå samarbejdsaftaler med 

mindst 20 elitekommuner.  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 01.10.2008 og 

Børne- og Ungdomsudvalget 02.10.2008 drøfter sagen.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2008 

Mødet aflyst pga. manglende beslutningsdygtighed.  

Fraværende: Steen Jensen, Jytte Schaltz, Inger Støtt og Ole Rørbæk.  

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2008 

Sagen genoptages.  

Anders Starberg Pedersen tager forbehold.  

  

Fraværende: Anders Broholm. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2008 

Sagen genoptages i samarbejde med Børne- og Ungdomsudvalget.  

  

Fraværende: Jytte Schaltz og Ole Rørbæk Jensen.  

 

Supplerende sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 07-01-2009 

FIK Ishockey, FFI håndbold og Frederikshavn Badmintonklub har sammen med 

Eliteklubberne i de 3 sportsgrene henvendt sig for at få sagen genoptaget.  

  

Klubberne gør opmærksom på, at de især har fokus på den del af forslaget, der 

omhandler målgruppen 7. – 9. klasse, og at de er bekymrede for, om 

Frederikshavn Kommune kan nå at komme med i ordningen, hvor der kun er plads 

til 2 kommuner yderligere. 

  

Klubberne gør endvidere opmæ rksom på. at ordningen kan etableres for under 1 

mio. kr. 

  

Sagen behandles på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 8. januar 2009.   

  

  

 

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 07-01-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2009 

Udvalget er positiv overfor henvendelsen og ønsker en fortsat dialog med 
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eliteklubberne.  

  

Fraværende: Steen Jensen. 

 

Bilag 

Opfordring fra Idrætsklubbers formænd om nødvendigheden af, at Frederikshavn bliver 

eliteidrætskommune (dok.nr.568883/08) 

Vedr. Fr.havn kommune som elitekommune under TEAM Danmark (dok.nr.575489/08) 
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9.   Børnekultur i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

En arbejdsgruppe nedsat af Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret 2007 fremlægger 

Forslag til Børnekulturpolitik for Frederikshavn Kommune.  

  

Arbejdsgruppens resultat fremkommer  efter afholdt møderække samt konference 

med deltagelse af børnekulturelle aktører i kommunen såvel som inspiration 

gennem diverse materialer fra Kulturarvsstyrelsen og andre kommuners politiker.  

  

  

I arbejdsgruppen deltog fra Kultur- og Fritidsudvalget Steen Jensen og Mogens 

Brag.  

  

  

Det udarbejdede Forslag til Børnekulturpolitik for Frederikshavn Kommune 

suppleret med bilag 1, (eksempler på indhold af børnekulturel handleplan) 

fremlægges i henhold til tidsplanen til vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget i 

november 2008 og endelig behandling i byrådet i januar 2009.  

  

  

Den tidligere sagsbehandling er vedlagt som bilag.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler 

Forslag til Børnekulturpolitik for Frederikshavn Kommune til godkendelse i 

Frederikshavn Byråd.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2008 

Forslaget sendes til høring i relevante bestyrelser og institutioner.  

  

Fraværende: Jytte Schaltz og Ole Rørbæk Jensen.  

 

Supplerende sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 07-01-2009 

Forslag til Børnekulturpolitik for Frederikshavn Kommune er udsendt til høring i 

relevante bestyrelser og instruktioner. Fristen for fremsendelse af høringssvar 

udløb den 23. december 2008.  

  

Sammenskrivning af høringssvarene udsendes pr. mail til Kultur- og 

Fritidsudvalgets medlemmer efter fristens udløb.  

  

 

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 07-01-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6017 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU/BR 
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Forslag til Børnekulturpolitik for Frederikshavn Kommune til godkendelse i 

Frederikshavn Byråd.   

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Steen Jensen. 

 

Bilag 

Børnekulturpolitik for Frederikshavn Kommune (dok.nr.554608/08) 

Eksempler på Børnekulturel handleplan. Bilag 1 til Børnekulturpolitik for Frederikshavn Kommune, 

Målsætninger pkt. 1 Kultur- og Fritidsudvalget.  (dok.nr.557609/08) 

Tidligere sagsbehandling Børnekultur i Frederikshavn Kommune. Periode 6/6-07 - 13/8-08. 

 (dok.nr.564139/08) 

Sammenskrivning af høringssvar (dok.nr.501/09) 
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10.   Afrapportering "Fruerne fra havet og Ibsens Kalejdoskop"  

 

Sagsfremstilling 

Fra Kulturgruppen 2001 foreligger afrapportering for bevilling på 20.000 kr. til 

afviklingen af Fruerne fra havet og danseforestillingen Ibsens-Kalejdoskop  med og 

af SæbyScenens Ungdomshold, som en del af afviklingen af  "Digtets Dag" i Sæby 

den 29. - 31. august 2008.   

  

Regnskabet viser udgifter for 39.785,29 kr. til produktionen og indtægter for 43.400 

kr. omfattende tilskud samt billetsalg.   

  

"Havets fruer" beskrives som et samarbejde for hele Ibsen-gruppen. Med 

inspiration i bøgerne Gåten med mange svar, Fruen fra Havet, Adda Ravnkildes 

digte og tekster om hendes liv. Ideer blev udviklet over flere mødegange og citater 

fra forfatterne blev brugt direkte i stykket. Kostumer blev syet og teaterstykket 

indstuderet til afviklingen i august 2008 med lederen for teatergruppen Margaretha 

Cedergren.  

  

Danseforestillingen Ibsen-kalejdoskopet blev udviklet og gennemført gennem 

instruktøren Petra Skovholm. Forestillingen præsenterede nye udtryksformer og 

spændende historier blev kropsligt fortalt til specielt udvalgt musik gennem 4 

billeder illustreret ved at danserne optrådte i og omkring stålrammer. 

Skuespillerne fremstillede selv farverige kostumer og rekvisitter.  

        

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2009 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Steen Jensen. 

 

Bilag 

Havets fruer og Ibsen-kalejdoskop - Rapport + regnskab (dok.nr.572204/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6845 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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11.   Årsrapport 2007/08 Vendsyssel Teater 

 

Sagsfremstilling 

Vendsyssel Teater fremsender årsrapport 2007/08 til Kultur- og Fritidsudvalgets 

orientering.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2009 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Steen Jensen. 

 

Bilag 

Årsrapport / årsregnskab 2007-08 Vendsyssel Teater.  (dok.nr.573517/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 06/3287 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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12.   Orientering om nyvalg i Musikskolens bestyrelse 

 

Sagsfremstilling 

I november 2008 er der gennemført valg af forældrerepræsentanter og suppleanter 

til Musikskolens bestyrelse jf. Musikskolens vedtægter.  

  

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med valg af formand og 

næstformand på møde den 8. december 2008.  

  

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2009 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Steen Jensen. 

 

Bilag 

Bestyrelsens sammensætning i Musikskolen i Frederikshavn  (dok.nr.578001/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15818 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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13.   Henvendelser og invitationer  

 

Sagsfremstilling 

En styregruppe bestående af konsulent fra Danmarks Idræts-Forbund og 

Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune har etableret et idrætslederakademi. 

Akademiet tilbyder et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og 

nuværende idrætsledere i klubber og foreninger i Frederikshavn Kommune.    

  

Statsbiblioteket afholder en konference; Integration og Biblioteker 2009- Formidling 

på tværs. Invitationen er sendt til Kultur- og Fritidsudvalget. Konferencen vil blive 

åbnet ved, kulturminister Carina Christensen og sætter fokus på bibliotekernes 

integrationsopgaver. Konferencen indeholder emner som; Et springbræt til bedre 

integration, det flersprogede formidlingsunivers, teknologi i praksis. 

Invitationen er videreformidlet til udvalgets medlemmer.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2009 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Steen Jensen. 

 

Bilag 

Henvendelse om Idrætslederakademi for nye og nuværende idrætsledere i klubber og foreninger i 

Frederikshavn Kommune  (dok.nr.577533/08) 

VS: Til orientering: Invitation til konference 22. januar 2009 "Integration og biblioteker - formidling på 

tværs" - 20081215151126303.pdf  (dok.nr.580858/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7752 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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14.   Økonomirapport 2008 

 

Sagsfremstilling 

Der foreligger økonomirapport til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2009 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Steen Jensen. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7754 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Bjarne Kvist 
   

      

Inger Støtt 
   

      

Jytte Schaltz 
   

 

      

Mogens Brag 
   

      

Steen Jensen 
   

 

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Palle Thomsen 
   

 

 
 


