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Tid 15:00 
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Medlemmer Bjarne Kvist (A) - Formand 
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Ole Rørbæk Jensen (A)  

Inger Støtt (V)  

Steen Jensen (A)  

Palle Thomsen (A)  

Jytte Schaltz (A)  
 

 

 

 
 

    



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. februar 2009 Side 2 af 27 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Side  

 

1.   Udmøntning af lønsumsbesparelse jf. budget 2009-12 ........................................................................... 4 

2.   Prioritering inden for udvalgets ramme.  ................................................................................................. 5 

3.   Frigivelse af anlægsmidler 2009 ........................................................................................................... 6 

4.   Puljeansøgninger februar 2009............................................................................................................. 7 

5.   Regnskab 2007/08 samt ansøgning om tilskud 2009 Skagen Fes tival Fond ............................................ 11 

6.   Kunstprojekt i anledning af Skagens 600 års jubilæum som købstad ....................................................... 12 

7.   Musik i oplandsbyerne 2009 ................................................................................................................. 14 

8.   Idrætspolitik for Frederikshavn Kommune ............................................................................................. 15 

9.   Endelig opløsning af Musikskolens Voksenundervisning  ........................................................................ 18 

10.   Nedsættelse af Bedømmelsesudvalg Nordlysprisen ............................................................................. 20 

11.   Sponsornavn til Iscenter Nord............................................................................................................. 21 

12.   Afrapporteringer og regnskaber ansøgninger 2008 .............................................................................. 23 

13.   Økonomirapport 2008 ........................................................................................................................ 25 

14.   Henvendelser og invitationer .............................................................................................................. 26 

Underskrifter:  ............................................................................................................................................ 27 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. februar 2009 Side 3 af 27 

 

Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

4 570804/08 Åben Sæby MAS-kor søger om støtte til indkøb af forstærker samt 

honorar til dirigent og pianist til arrangementer uden indtægt 

for koret  

4 806/09 Åben Ansøgning om tilskud 2009 Nordjyske Strygere vedlagt 

regnskab 1/7-07-30/6-08 samt budget 1/7-08- 30/6-09.  

4 334/09 Åben Ansøgning om tilskud til opstart af kulturhus Gimle for 

udviklingshæmmede - AOF 

4 4354/09 Åben Ansøgning om støtte til "Kirker, kunst og kultur" - Hjørring og 

Jammerbugt Kommune 

4 4221/09 Åben Ansøgning om tilskud 2009 - Nordjysk Sinfonietta 

4 6987/09 Åben Avisartikel Jyllands Posten 20/1-2009. Projekt "kirker, kunst og 

kultur". 

4 7208/09 Åben Beskrivelse og budget projekt "Kirker, Kunst & Kultur". Hjørring 

og Jammerbugt kommune 

4 9908/09 Åben Ansøgning koncert PS Svingband - Foreningen Malurts 

Jazzklub - minus budget.  

5 801/09 Åben Ansøgning til økonomiudvalget om tilskud for 2009 samt 

længevarende aftale om tilskud fra 2010.  

5 4394/09 Åben Årsrapport 2007/08 Skagen Festival Fond 2007 

7 611/09 Åben Afrapportering 2008 samt ansøgning om tilskud til Musik i 

oplandsbyerne 2009 - Sæby Musikkorps  

7 2065/09 Åben Status forarbejdet til musik i oplandsbyerne 2009 - Sæby 

Musikkorps 

9 3987/09 Åben Vedtægter for Musikskolens Voksenundervisning  

9 3993/09 Åben Regnskab 2007 - Musikskolens Voksenundervisning 

10 306090/08 Åben Fundats Frederikshavn Kommunes Kulturpris - Nordlysprisen 

10 306118/08 Åben Bedømmelsesudvalg 2007 - 2010 - Nordlysprisen 

11 242877/08 Åben Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom 

og løsøre til brug for reklamering for andre.  

11 669/09 Åben Høringssvar sponsorbetalt navn af hal 2 Iscenter Nord  

12 605/09 Åben Skagen Litteraturfestival 2008 - Anmodning om udbetaling af 

underskudsgaranti  

12 4351/09 Åben Regnskab udgivelse Børnenes Rekordbog oktober 2008 - 

Ungdomsgården Hånbæk  

12 4928/09 Åben Regnskab 2007/08 Vendsyssel Festival  

14 2074/09 Åben Invitation til Kunstrådets kommunekonference den 23. - 24. 

april 2009 
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1.   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. 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 04-02-2009 

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse 7. januar 2009 af udmøntning 

af 2% lønsumsbesparelse har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet konkrete 

forslag til besparelser. Forslagene forelægges udvalget i mødet.  

 

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 04-02-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

- drøfter fremlagte forslag til besparelser 

- tilkendegiver, hvilke besparelsesforslag Børne- og Kulturforvaltningen skal 

bearbejde videre 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2009 

Drøftet. Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Inger Støtt og Mogens Brag 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/969 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 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  

 

Supplerende sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 04-02-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en oversigt til disponering af Kultur- 

og Fritidsudvalgets ramme for 2009.  

  

 

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 04-02-2009 

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

drøftelsen.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2009 

Drøftet. 

  

Fraværende: Inger Støtt og Mogens Brag 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7606 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: anjo 

 Besl. komp: KFU 
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3.   Frigivelse af anlægsmidler 2009 

 

Sagsfremstilling 

I Frederikshavns Kommunes budget for 2009-2012 er der på 

investeringsoversigten for Kultur- og Fritidsudvalget afsat anlægsmidler til 

anlægstilskud indenfor folkeoplysningsområdet. Anlægsmidlerne beløber sig til 

922.000 kr. årligt. 

Anlægsmidlerne fordeles til foreninger efter ansøgning en gang årligt og 

ansøgningsfristen er fastsat til 1. september 2009.   

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller via Kultur- og Fritidsudvalget og 

Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver det afsatte rådighedsbeløb  på 

922.000 kr. til anlægstilskud under Kultur- og Fritidsudvalget.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Inger Støtt og Mogens Brag 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1251 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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4.   Puljeansøgninger februar 2009 

 

Sagsfremstilling 

Der er afsat 560.730 kr. på budget 2009. Af dette beløb er der disponeret  103.807 

kr.     

  

A. Sæby MAS-kor (Musisk Aftenskoles Kor) genfremsender ansøgning om tilskud 

på i alt 8.000 kr. til indkøb af forstærker til korets elektriske piano og tilskud til 

dækning af honorar til dirigent og pianist til arrangementer, hvor koret ikke 

modtager honorar for at deltage. Koret råder over et slidt elektrisk piano til 

øveaftenerne. Pianoet er imidlertid ikke stærkt nok til at klare koncertvirksomheden. 

Honorar til korleder for koncerterne er beskedne, og når korlederen er dirigent, får 

koret pianisthjælp til akkompagnement - eksempelvis elever fra Musikskolen i 

Frederikshavn, nær afslutningen af deres uddannelse. Disse elever modtager en 

beskeden erkendtlighed for indsatsen, som også kan opfattes som nyttig træning 

for musikskoleeleverne.     

  

Sæby MAS-kor er stiftet i 1990 og er et blandet kor med ca. 30 medlemmer. 

Kormedlemmerne er amatører og korlederen er professionel musiklærer. 

Øveaftener afholdes mandage på Sæby Skole og medlemskab er åbent for enhver 

med sangglæde. Koraktiviteterne sker som koncerter, oftest 2 - 3 pr. halvår, 

herunder kirkekoncerter som julekoncerter eller korsang ved forårs - eller 

høstgudstjeneste samt årlig koncert i Sæby Kulturhus. MAS koret deltog endvidere 

i arrangementet ved Jernkilden i efteråret 2008.   

  

Budgettet balancerer med et overskud på 700 kr. Indtægterne 25.600 kr. består af 

kontingentindbetalinger, som sidste sæson blev forhøjet fra 700 til 800 kr. årligt. 

Derudover er der udgifter på 24.900 kr. til kontorartikler, aflønning af korleder, 

kopiering af noder og sange samt annonceringer. Endvidere nytilkomne udgifter til 

husleje til øvelokalet på Sæby Skole og arrangementer i Sæby Kulturhus.   

  

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere givet tilskud til Sæby MAS-kor.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget afslog ansøgningen i decembermødet 2008, da alle frie 

midler var disponeret. Ansøgeren ønsker sagen genbehandlet i 2009 efter 

opfordring fra Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

  

  

  

B. Ansøgning fra Nordjyske Strygere om tilskud på 60.000 for 2009. Ansøgeren 

oplyser, at tilskud på 40.000 kr. fra tidligere Nordjyllands Amts kulturudvalg 

bort falder i 2009. Samtidig bortfalder eventuelt tilskud fra Statens Kunstråd, 

gennem udvalg under Dansk Amatør Musik Union (DAMU), på grund af 

begrænsning af anvendelse af professionelle musikere til solister og dirigent. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14218 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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Musikalsk Grundkursus, Hjørring er nedlagt og Nordjyske Strygere sikrer som 

amatørorkester tilgangen af nye musikstuderende til konservatorier og 

professionelle orkestre gennem sit virke. Hertil søges kommunal økonomisk 

opbakning.   

  

  

I 2008 har programmet bestået af koncert ved genindvielsen af Fladstrand Kirke og 

yderligere 3 koncerter i Frederikshavn Kommune. Endvidere koncert i Utzon 

Centret, Aalborg og i Vejgaard Kirke.  

  

  

I 2009 planlægges koncert i kirke i Frederikshavn og evt. Thisted Kirke samt Det 

Musiske Hus med deltagelse af sangerinden Louise Fribo. Desuden afholdes 

koncert i Skagen Kirke som del af Skagen Kirkes sommerkoncerter.  

  

  

Det vedlagte regnskab for perioden 1.7 - 31.12.2007 viser et underskud på 

54.266,12 kr. For perioden 1.1 - 30.6.2008 viser regnskabet et overskud på 

41.160,71 kr. Budgettet for perioden 1/7-08 – 30/6-09 viser et forventet underskud 

på 70.547 kr.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede i regnskabsperioden tilskud på 55.000 kr. og 

Kulturelt Samråd 5.000 kr.  

  

  

  

  

C. Ansøgning fra AOF Frederikshavn om tilskud på 63.000 kr. til 

åbningsarrangement af kulturhus for udviklingshæmmede og deres pårørende, 

”Kulturhus Gimle”. Åbningsarrangementet skal sikre en synliggørelse af kulturhuset 

og dets muligheder.  

  

  

I forbindelse med kommunesammenlægningen er aktiviteterne for 

udviklingshæmmede i Frederikshavn Kommune samlet i værestedet Gimle, 

Baldersvej 11, Frederikshavn. Aktiviteterne foregår om formiddagen. Udover dette 

tidsrum benyttes værestedet stort set ikke.  

  

  

AOF og ledelsen af Gimle samarbejder i øjeblikket omkring et sundhedsprojekt for 

udviklingshæmmede. Disse samarbejdspartnere har fået ideen om etablering af et 

kulturhus for udviklingshæmmede med et økonomisk fundament uden større 

økonomisk belastning for Frederikshavn Kommune og med en større åbenhed 

overfor omverdenen gennem aktiviteter.  

  

  

Aktiviteterne spænder bredt og afvikles som løbende aktiviteter under 

folkeoplysningsloven og permanente aktiviteter, herunder bl.a. en fortsættelse af 
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sundhedsprojektet, mediegruppe, sæsonaktiviteter og eventaktiviteter.     

  

  

Åbningsarrangementet indeholder udgifter til bl.a. transport og forplejning, 

underholdning og udsmykning, annoncering, invitationer og skiltning samt 

planlægning og reserver.  

  

  

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere givet tilskud til ”Kulturhus Gimle”.  

  

  

  

  

D. Ansøgning fra Hjørring og Jammerbugt Kommuner om økonomisk støtte til 

”kirker, kunst og kultur”, et projekt om digital formidling af kirkekunst godkendt ved 

prækvalificering i Vækstforum september 2008.  

  

  

Projektet præsenterer de nordjyske kirkers kunstskatte på tidens medier med tilbud 

til såvel kirkens brugere som andre kulturinteresserede om oplevelsesudveksling 

og gode historier. Endvidere tager projektet hul på den nærmeste fremtids kirke- og 

kulturoplevelser. Projektet forventes igangsat i foråret 2009 med en foreløbig 

driftsperiode på minimum 1010 - 1015.  

  

Samarbejdspartnerne på projektet er det regionale kulturliv og kirkernes egne 

udvalg og organisationer. Aalborg Stift støtter projektet med 265.200 kr.  

  

Der søges om et tilskud på 24.091 kr. til iværksættelse af projektet. Det  samlede 

kommunale støttebeløb er angivet til 265.000 kr. og omfatter 11 nordjyske 

kommuner.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tid ligere ydet tilskud til pro jektet.  

  

  

  

E. Nordjysk Sinfonietta søger om tilskud på 10.000 kr. t il ensemblets virksomhed i 2009.  

  

  

Nordjysk Sinfonietta er dannet i 2002 af foreningen NY Musik i Frederikshavn med 10 

amatørmusikere fra den nordjyske reg ion. Ensemblet med base i Frederikshavn fungerer 

som et selvstændigt ensemble med et program, hvor hovedvægten lægges på s amtidens 

musik skabt gennem et samarbejde med t idens komponister og under ledelse af dirigent 

Morten Lønborg Friis. Der samarbejdes med Ny Musik om 2 årlige koncerter og derudover 

tilbydes koncerter til bl.a . kunstmuseer samt musikskoler, hvor programindho ldet ofte kan 

indgå i en pædagogisk sammenhæng.   

Ensemblets budget viser udgifter til prøvearbejde på 20.000 kr. samt udgifter til 

koncertvirksomhed på 5.000 kr. Indtægterne omfatter fo rventet tilskud fra Kultur- og 

Fritidsudvalget og Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik på 10.000 kr. til hver.  
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Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere ydet tilskud på 5.000 kr. i 2008.   

  

  

  

  

F. Foreningen Malurts Jazzklub etableret 17. september 2008, har et medlemstal på 100 

med base på Malurt, Skippergade i Frederikshavn.  

  

Foreningens målgruppe er jazz entusiaster i alle aldre, og der arrangeres som minimum 4 

årlige gode musikalske jazz oplevelser i foreningen. 

  

Malurts Jazzklub søger om underskudsgaranti til afv ikling af koncert med PS Svingband 

den 6. februar 2009. Koncerten er foren ingens anden koncert.  

  

Det vedlagte budget viser entreindtægter for 3.795 kr. og udgifter til lokaleleje, musikere og 

koda-afgift for i alt 11.750 kr.   

  

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere støttet den nyetablerede forening 

Malurts Jazzklub.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2009 

A. Ansøgningen sendes videre til behandling i Kulturelt Samråd  

B. Ansøgningen imødekommes med 40.000 kr.  

C. Ansøgningen imødekommes med 10.000 kr. Ansøgningen sendes videre til 

Kulturelt Samråd og Socialudvalget. 

D. Ansøgningen sendes videre til Erhvervs - og Turismeudvalget. 

E. Ansøgning imødekommes med 5.000 kr.  

F. Ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på 8.000 kr.  

  

Fraværende: Inger Støtt og Mogens Brag 

 

Bilag 

Sæby MAS-kor søger om støtte til indkøb af forstærker samt honorar til dirigent og pianist til 

arrangementer uden indtægt for koret (dok.nr.570804/08) 

Ansøgning om tilskud 2009 Nordjyske Strygere vedlagt regnskab 1/7-07-30/6-08 samt budget 1/7-08- 

30/6-09.  (dok.nr.806/09) 

Ansøgning om tilskud til opstart af kulturhus Gimle for udviklingshæmmede - AOF  (dok.nr.334/09) 

Ansøgning om støtte til "Kirker, kunst og kultur" - Hjørring og Jammerbugt Kommune  (dok.nr.4354/09) 

Ansøgning om tilskud 2009 - Nordjysk Sinfonietta  (dok.nr.4221/09) 

Avisartikel Jyllands Posten 20/1-2009. Projekt "kirker, kunst og kultur".  (dok.nr.6987/09) 

Beskrivelse og budget projekt "Kirker, Kunst & Kultur". Hjørring og Jammerbugt 

kommune (dok.nr.7208/09) 

Ansøgning koncert PS Svingband - Foreningen Malurts Jazzklub - minus budget. (dok.nr.9908/09) 

 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. februar 2009 Side 11 af 27 

 

 

5.   Regnskab 2007/08 samt ansøgning om tilskud 2009 Skagen 

Festival Fond  

 

Sagsfremstilling 

Skagen Festival søger om 150.000 kr. til afholdelse af Skagen Festival 2009. 

Skagen Festival 2008 gav et underskud på ca. 458.000 kr. Trods den kunstneriske 

succes nåede det økonomiske resultat ikke samme højder.  

  

Det konstaterede underskud overføres til efterfølgende regnskabsår og gennem lån 

fra Skagen Festivals Fond og tilsagn om evt. højere kassekredit i Spar Nord er 

likviditeten sikret. Det økonomiske driftsgrundlag 100.000 kr. mangler dog indtil 

foråret 2009, hvor billetsalget starter samt 50.000 kr. til udviklingen af online 

shop.      

  

Kultur- og Fritidsudvalget yder en årlig driftsbevilling på 69.560 kr. 

Økonomiudvalget bevilligede i 2008 en underskudsgaranti på 200.000 kr. i 

forbindelse med Skagen Festivals driftskredit i Spar Nord Bank. 

Underskudsgarantien er gældende indtil regnskabet for 2008 foreligger. 

Regnskabet for Skagen Festival Fond 2007 er afsluttet som andet regnskabsår 

2007/08. Forretningsgrundlaget har primært været kontrakter med Skagen Festival 

samt udlejning af scenemateriel til forskellige arrangementer i Skagen. 

Fondsregnskabet viser et overskud på 156.847 kr.  

  

  

Skagen Festival søger samtidig om en længerevarende aftale omkring en mere 

permanent ordning på en tilskudsmodel med virkning fra 2010.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller , at sagen drøftes. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2009 

Ansøgningen imødekommes med 150.000 kr. Udgiften finansieres over Kultur- og 

Fritidsudvalgets ramme i 2009 

  

Fraværende: Inger Støtt og Mogens Brag 

 

Bilag 

Ansøgning til økonomiudvalget om tilskud for 2009 samt længevarende aftale om tilskud fra 

2010. (dok.nr.801/09) 

Årsrapport 2007/08 Skagen Festival Fond 2007  (dok.nr.4394/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/12888 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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6.   Kunstprojekt i anledning af Skagens 600 års jubilæum som 

købstad 

 

Sagsfremstilling 

I 2013 har Skagen 600 års jubilæum som købstad. Det skal markeres! En del af 

fejringen er at installere et markant kunstværk i Skagen – i eller i forbindelse med 

det kommende kulturhus. Et enestående kunstværk, som binder Kappelborg og 

havnen sammen. Et kunstværk, der tager afsæt i Skagens stærke identitet og 

historie (fortid, nutid og fremtid). Kunstværket skal som ambition favne lokalt, 

nationalt og internationalt i sit udtryk.  

  

Skagensmalerne, som så markant har præget og naturligt også fremover vil præge 

opfattelsen af kunsten i Skagen, bliver ikke ved med at være nok som eneste 

markante kunsttilbud i Skagen. Nærværende projekt skal bidrage aktivt til en 

revitalisering af Kunst i Skagen – Skagen som et af Danmarks kunstcentre, såvel i 

samarbejde med eksisterende museer og gallerier som i forbindelse med 

indretningen af Kappelborg - Skagen.  

  

Kulturhus og kunstværk hænger altså meget tæt sammen, og derfor er det 

nødvendigt i høj grad at samtænke dem. 

  

Den 27. marts 2008 godkendte den politisk-administrative styregruppe for 

Kappelborg - Skagen kommissorium for kunstprojekt, som skal bidrage til at fejre 

Skagens 600 års jubilæum som købstad i 2013.  

  

Projektgruppen bag projektet består pt. af:  

  

Lene Kappelborg, initiativtager, turistchef i Skagen 

Palle Nygaard, initiativtager, reklamemand i Skagen  

Lisette Vind Ebbesen, initiativtager, direktør for Skagens Museum 

Morten Carnø, Skagen By- og Egnsmuseum 

Kurt Kirkedal Jensen, engageret skagbo 

Ib Møller, deltidsskagbo 

Jørn Poulin, deltidsskagbo 

Henrik Omme, deltidsskagbo 

Jacob Dalsgaard, Frederikshavn Kommune 

Henriette B. Wandborg, Frederikshavn Kommune 

  

Projektgruppen er selvsupplerende har følgende hovedopgaver:  

  

1. Projektgruppen skal stå for planlægning og anskaffelse af et passende 

kunstværk eller installation, som udvikles i spændet mellem Kappelborg – 
Skagen og havnen. Projektet indvies ved Skagens 600 års jubilæum som 

købstad i 2013.  
2. Løbende dialog med styregruppen for Kappelborg – Skagen, som også er 

styregruppe for kunstprojektet.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/12903 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: hewa 

 Besl. komp: KFU 
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3. 1-2 nationalt anerkendte kunstnere engageres i projektet.  

4. Gruppen kan udvides efter behov.  
5. Et af projektgruppens medlemmer indgår i bedømmelseskomitéen vedr. 

projekt Kappelborg - Skagen, når projekt skal vælges efter udbud.  

Det er en forudsætning, at projektet fortrinsvis drives af initiativtagerne og 

projektgruppens øvrige medlemmer og ikke af kommunale kræfter. Derimod er det 

de kommunale repræsentanters opgave at sikre dialogen mellem projektgruppen 

bag kunstprojektet og projektgruppen bag Kappelborg samt styregruppen.  

  

Det skønnes, at det vil være yderst gavnligt for projektet, at der udarbejdes et 

prospekt/forprojekt, som kan bruges i forbindelse med fundraising og i forbindelse 

med udbud af projektet. Prisen herfor vil andrage ca. 200.000 kr. Hertil kommer en 

skønnet udgift på ca. 50.000 kr. til sekretariatsbistand o. lign. i forbindelse med 

udvikling af projektet. Det er muligt at købe sekretariatsbistand hos Skagen 

Turistforening. På budgettet for 2008 for Kappelborg -projektet er der uforbrugte 

midler.  

  

Styregruppen for Kappelborg - Skagen behandlede sagen den 13. januar 2009 og 

indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at  

1. der overføres 100.000 kr. til kunstprojektet som bidrag til udarbejdelse af 

prospekt samt sekretariatsbistand 

2. Kultur- og Fritidsudvalget fremover er styregruppe for Kunstprojektet.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller sagen til drøftelse.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2009 

Godkendt.  

  

Fraværende: Inger Støtt og Mogens Brag 
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7.   Musik i oplandsbyerne 2009 

 

Sagsfremstilling 

Musikkorps Sæby fremsender afrapportering for afviklingen af musik i 

oplandsbyerne i 2008.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede i 2008 20.000 kr. til koncerterne, som afvikles i 

perioden maj til august i Frederikshavn Kommune.   

  

Musikkorps Sæby søger samtidig om 25.000 kr. for 2009, idet en del af 

bevillingen dækker kørselsudgifter.   

  

Skitsen for musik i sommerlandet 2009 vil være færdigbearbejdet i foråret 

2009 gennem kontakt til borgerforeningerne m.v. i kommunen, for en 

interessetilkendegivelse, når oplandsbyerne har fundet deres aktivitetsniveau.   

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2009 

Ansøgningen imødekommes med 25.000 kr.  

  

Fraværende: Inger Støtt og Mogens Brag 

 

Bilag 

Afrapportering 2008 samt ansøgning om tilskud til Musik i oplandsbyerne 2009 - Sæby 

Musikkorps (dok.nr.611/09) 

Status forarbejdet til musik i oplandsbyerne 2009 - Sæby Musikkorps  (dok.nr.2065/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/135 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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8.   Idrætspolitik for Frederikshavn Kommune  

 

Sagsfremstilling 

Idrætssamvirket og Frederikshavn Ungdoms Fællesråd har 

fremsat ønske om, at Frederikshavn Kommune udarbejder en 

fremadrettet idrætspolitik. 

  

En sådan politiks succes afhænger af såvel den proces, hvor den 

bliver til som det produkt, processen afkaster. Forvaltningen 

indstiller følgende tids- og handleplan til godkendelse: 

  

1. juni 2008: forvaltningen udarbejder et kommissorium for 
udformningen af en idrætspolitik  

2. august 2008: Kultur- og Fritidsudvalget behandler forslag til 
kommissorium og udpeger en styregruppe for arbejdet  

3. september 2008: Styregruppen arrangerer et stort 
debatmøde med oplæg fra DIF  

4. september – december 2008: Kultur- og Fritidsafdelingen 
gennemfører sammen med udviklingsafdelingen en proces, 
der resulterer i udfordringer og ambitioner  

5. januar – februar 2009: udfordring og ambitioner omsættes 
til en egentlig politik. Det sker med konsulentbistand udefra  

6. marts 2009: Kultur- og Fritidsudvalget foretager 1. 
behandling af forslaget  

7. marts – april 2009: forslaget sendes i høring hos 
interessenterne  

8. maj 2009. Kultur- og Fritidsudvalget foretager 2. 
behandling af forslaget  

9. juni 2009: Idrætspolitikken behandles i byrådet.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at den skitserede tids- og handleplan 

godkendes.   

  

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller 13-08-2008, at  

- forslag til kommissorium godkendes 

- styregruppe udpeges 

  

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller 3-09-2008, at formandsbeslutningen 

godkendes.  

  

  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4696 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: chcr 

 Besl. komp: KFU 
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Supplerende sagsfremstilling 

I henhold til den godkendte tids- og handleplan behandler Kultur- og Fritidsudvalget 

forslag til kommissorium og udpeger en styregruppe for arbejdet med Idrætspolitik 

for Frederikshavn Kommune.  

 

(Bilag til punktet i form af udkast til kommissorium, organisering af arbejdet 

samt justering af tids- og handleplan fremsendes Kultur - og Fritidsudvalget 

inden mødet.) 

  

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. september 2008.  

Ved formandsbeslutning er henholdsvis Styregruppe og Arbejdsgruppe suppleret 

med 1 repræsentant udpeget blandt ældreidrætsforeningerne og 

handicapidrætsforeningerne.  

  

Ældrerådet og Handicaprådet er anmodet om at finde frem til en fordeling af de 2 

pladser blandt ældreidrætsforeningerne og handicapidrætsforeningerne.    

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2008 

Godkendt.  

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2008 

Kommissorium godkendt.  

Udvalget udpegede Steen Jensen og Bjarne Kvist til styregruppen.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september 2008 

Godkendt.  

Fraværende: Inger Støtt 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 04-02-2009 

På styregruppens indledende møde blev det besluttet at inddrage en følgegruppe 

af repræsentanter fra idrætslivet i Frederikshavn Kommune.  

  

Følgegruppen består af repræsentanter fra breddeidrætten, talent/eliteidrætten og 

den professionelle idræt, således at alle niveauer er inddraget i processen for at 

sikre bredest muligt ejerskab. Over to aftenseancer den 13. januar og 3. februar 

2009 indkredses de udfordringer idrætten står overfor samt hvordan man skaber en 

idrætspolitik, der støtter op om disse udfordringer. 

  

Processen suppleres med konsulentbistand af Søren Gøtzsche fra Danmarks 

Idræts Forbund, der var involveret i udfærdigelsen af idrætspolitikken for den gamle 

Frederikshavn Kommune i 2001. Mellem de to følgegruppemøder udarbejder 

Kultur- og Fritidsafdelingen og Søren Gøtzsche udkast til idrætspolitikken, der 

senere suppleres med resultaterne fra det andet følgegruppemøde.  

  

Processen har vist behov for at Tids- og Handleplanen justeres, således at 2. 

behandlingen af Idrætspolitikken i Kultur- og Fritidsudvalget udskydes til Kultur- og 
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Fritidsudvalgets møde den 3. juni 2009.  

 

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 04-02-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

 tager orienteringen til efterretning  

 godkender ændringer i Tids - og Handleplanen 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2009 

Godkendt.  

  

Fraværende: Inger Støtt og Mogens Brag 
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9.   Endelig opløsning af Musikskolens Voksenundervisning 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med kommunalreformen og etableringen af Musikskolen i 

Frederikshavn Kommune blev det vedtaget, at Musikskolen skulle have mulighed 

for at undervise voksne elever over 25 år. 

  

Hermed blev det besluttet, at de aktiviteter Foreningen Musikskolens 

Voksenundervisning tidligere havde drevet efter folkeoplysningsloven skulle 

videreføres af Musikskolen, og at Musikskolen skulle have tilført foreningens 

driftsmidler fra folkeoplysningsloven.  

  

Som følge heraf har Foreningen Musikskolens Voksenundervisning på 2. 

ekstraordinære generalforsamling den 15.12.08 nu truffet beslutning om 

foreningens opløsning og anvendelse af foreningens formue iht. foreningens 

vedtægter.  

  

Heri hedder det, at:   

§10 stk. 2. Ved foreningens ophør tilfalder foreningens eventuelle aktiver eft er 

generalforsamlingens beslutning almennyttige og/eller kulturelle formål i 

Frederikshavn Kommune.  

  

Foreningens formue anvendes efter generalforsamlingens beslutning som følger:  

Foreningens andel i Yamaha S6 flyglet (bogført til en værdi på kr. 115.000, -) i lille 

sal, Det Musiske Hus, er jf. tidligere beslutning overdraget til Musikskolen i 

Frederikshavn Kommune. Der er udfærdiget overdragelseserklæring i 2 

eksemplarer og underskrevet af Musikskolens bestyrelsesformand, foreningens 

formand og musikskolelederen. 

  

Det blev besluttet, at foreningens likvide formue anvendes således:  

  

 Indkøb af 40 højskolesangbøger + transportkasser til brug af Musikskolen i 

Det Musiske Hus og Kommandantboligen 6.000 kr.  

 Tilskud til opførelse af spillemandsmessen jf. ansøgning fra 
Fladstrandspillemændene 5.000 kr.  

 Tilskud til foredrag/workshop med Mette K. Jensen og Carl Erik 
Lundgaard 2.800 kr.  

 Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling 300 kr.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2009 

Taget til orientering.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/626 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: JAJA 

 Besl. komp: KFU 
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Fraværende: Inger Støtt og Mogens Brag 

 

Bilag 

Vedtægter for Musikskolens Voksenundervisning  (dok.nr.3987/09) 

Regnskab 2007 - Musikskolens Voksenundervisning (dok.nr.3993/09) 
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10.   Nedsættelse af Bedømmelsesudvalg Nordlysprisen 

 

Sagsfremstilling 

Da flere af medlemmerne i Bedømmelsesudvalget for Nordlysprisen, (Kultur- og 

Fritidsudvalgets kulturpris) ikke længere har mulighed for at fortsætte i udvalget, 

skal Bedømmelsesudvalget suppleres med nye medlemmer.  

  

I henhold til fundatsen følger valgperioden byrådsperioden.  

  

Forslag til sammensætning af Bedømmelsesudvalget fremlægges i mødet .   

  

Da der skal ske ændringer i fundatsteksten som følge af flytning af prisuddelingen 

fra 1. til 3. kvartal, ville det være en arbejdsopgave for Bedømmelsesudvalget at 

udarbejde forslag til fundats til fremtidige uddelinger.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 

- forslag til Bedømmelsesudvalg godkendes  

- at det nedsatte Bedømmelsesudvalg udarbejder forslag til fundatstekst  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2009 

Bedømmelsesudvalgets sammensætning er drøftet. Fundatsteksten godkendt 

(Pind 2, i indstillingen bortfalder)  

  

Fraværende: Inger Støtt og Mogens Brag 

 

Bilag 

Fundats Frederikshavn Kommunes Kulturpris - Nordlysprisen (dok.nr.306090/08) 

Bedømmelsesudvalg 2007 - 2010 - Nordlysprisen (dok.nr.306118/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7215 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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11.   Sponsornavn til Iscenter Nord 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Ishockey Klub (FIK) søger om tilladelse til at måtte sælge et navn på 

hal 2 (træningshallen) i Iscenter Nord til en sponsor. FIK begrunder ansøgningen 

med, at de som andre klubber har svært ved at få det til at løbe rundt, bl.a. fordi de 

i sæsonen 2007/08 måtte bruge mere end 400.000 kr. på transport.  

  

  

Det drejer sig om et enkelt skilt på vestvæggen på 1 x 2,5 m.  

  

  

FIK vil ikke reklamere med navnet i pressen, men udelukkende via et skilt i hallen 

og på klubbens hjemmeside.  

  

  

I 2006 søgte Elite Nord Frederikshavn om at måtte sælge navnet på hal 1 

(opvisningshallen). 

  

  

Frederikshavn Byråd besluttede på denne foranledning den 6. oktober 2006, at  

  

- åbne mulighed for sponsornavn indendørs i Iscenter Nord ved elitekampe under 

Elite Nord Frederikshavn A/S 

- ansøgningen om udendørs skiltning med sponsornavn ikke imødekommes  

- navnet "Iscenter Nord" fastholdes ved markedsføring og øvrig kommunikation.  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der åbnes mulighed for, at FIK får 

mulighed for at anvende sponsornavn i hal 2 på samme betingelser som Elite Nord 

har mulighed for at anvende sponsornavn i hal 1, dog således at skiltet hænger i 

hallen uanset, om der er kamp eller ej.  

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2008 

Sagen sendes til høring i brugerbestyrelsen på Iscenter Nord.  

  

Fraværende: Mogens Brag.  

 

Supplerende sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 04-02-2009 

Brugerbestyrelsen Iscenter Nord har i december drøftet sagen vedr. sponsorbetalt 

navn af hal 2 i Iscenter Nord. En enig brugerbestyrelse tilslutter sig sponsorbetalt 

navn af hal 2, såfremt det sker på samme vilkår, som er gældende for den 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14705 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: chcr 

 Besl. komp: KFU 
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nuværende ordning for hal 1. 

  

 

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 04-02-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2009 

Udvalget godkender at hal 2`s navn bliver sponsorbetalt.  

  

Fraværende: Inger Støtt og Mogens Brag 

 

Bilag 

Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for 

andre. (dok.nr.242877/08) 

Høringssvar sponsorbetalt navn af hal 2 Iscenter Nord (dok.nr.669/09) 
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12.   Afrapporteringer og regnskaber ansøgninger 2008  

 

Sagsfremstilling 

A. Skagen Litteraturfestival 2008 fremsender afrapportering samt regnskab for 

afviklingen af Litteraturfestivalen 2008.  

  

Festivalen havde ikke den forventede succes med ansøgninger til private 

sponsorer, og selvom arrangementet i uge 42 tiltrak mange betalende tilhørere, gav 

festivalen et underskud på 34.127,38 kr. jf. regnskabet.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede en underskudsgaranti på 25.000 til 

afviklingen. Brøndums Legat og Kulturelt Samråd bevilgede hver 10.000 kr. i 

tilskud. 

  

Imidlertid bevilgede Kunstrådets Litteraturudvalg 22.000 kr. efter regnskabets 

afslutning. Dette medfører, at det konstaterede underskud nedskrives til 12.127,38. 

Beløbet er udbetalt administrativt.  

  

  

  

B. Vendsyssel Festival 2008 afrapporterer og fremsender regnskab for årets 

koncerter.   

  

Kultur- og Fritidsudvalget støttede i 2008 Vendsyssel Festivalens gennemførelse 

med en underskudsgaranti på 15.000 kr. samt et tilskud på 20.000 kr. Derudover 

var udvalget vært ved en reception i forbindelse med afslutningskoncerten den 13. 

august 2008 i Det Musiske Hus. I 2007 støttede Kultur- og Fritidsudvalget 

Vendsyssel Festivalen med 32.000 kr.   

  

Kultur- og Fritidsudvalgets underskudsgaranti blev ydet som en underskudsgaranti, 

der udløses ved et samlet underskud på Vendsyssel Festivalens regnskab og ikke 

som en underskudsgaranti omfattende koncerter i Frederikshavn Kommune som 

helhed. Vendsyssel Festivalen har imidlertid i det foreliggende regnskab for 2008 

medregnet underskudsgarantien som udbetalt på denne baggrund. Herved 

fremstår regnskab 2008 med et overskud på 13.068 kr. Det reelle tal er imidlert id et 

underskud på 1.932 kr. Dette beløb er administrativt udbetalt til Vendsyssel 

Festivalen  

  

  

  

C. Ungdomsgården Hånbæk fremsender regnskab i forbindelse med tilskud på 

10.000 kr. ved udgivelsen af Børnenes Rekordbog i Frederikshavn 24. – 26. 

oktober 2008.  

  

Regnskabet balancerer med 20.753,14 kr.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6845 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2009 

Godkendt.  

  

Fraværende: Inger Støtt og Mogens Brag 

 

Bilag 

Skagen Litteraturfestival 2008 - Anmodning om udbetaling af underskudsgaranti  (dok.nr.605/09) 

Regnskab udgivelse Børnenes Rekordbog oktober 2008 - Ungdomsgården Hånbæk  (dok.nr.4351/09) 

Regnskab 2007/08 Vendsyssel Festival  (dok.nr.4928/09) 
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13.   Økonomirapport 2008 

 

Sagsfremstilling 

Der foreligger økonomirapport til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2009 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Inger Støtt og Mogens Brag 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7754 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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14.   Henvendelser og invitationer 

 

Sagsfremstilling 

Kunstrådet inviterer til konference om kunst i kommunerne den 23. – 24. april 2009 

i Holstebro. Konferencen lægger op til dialog mellem Kunstrådet og kommunerne 

om ”Hvordan kan vi styrke kunsten i hele landet? Nærmere program følger senere.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2009 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Inger Støtt og Mogens Brag 

 

Bilag 

Invitation til Kunstrådets kommunekonference den 23. - 24. april 2009 (dok.nr.2074/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/95 

 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 
   

 

 
 


