
 

 

 

Referat Kultur- og Fritidsudvalget 

04-03-2009 

Dato  4. marts 2009 

Tid 15:00 

Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 

NB.   

Fraværende Ingen  

Stedfortræder   

Medlemmer Bjarne Kvist (A) - Formand 

Mogens Brag (V)  

Ole Rørbæk Jensen (A)  

Inger Støtt (V)  

Steen Jensen (A)  

Palle Thomsen (A)  

Jytte Schaltz (A)  
 

 

 

 
 

    



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. marts 2009 Side 2 af 42 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Side  

 

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

2.   Prioritering inden for udvalgets ramme.  ................................................................................................. 6 

3.   Takster fra skoleåret 2009/2010 - Musikskolen i Frederikshavn Kommune .............................................. 7 

4.   Administration af Kunststofbanen ......................................................................................................... 9 

5.   Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 ....................................................................................................... 11 

6.   Museumspolitik for Frederikshavn Kommune ........................................................................................ 17 

7.   Handicappolitik for Frederikshavn kommune 2009-2011 ........................................................................ 18 

8.   Fastlæggelse af budgetdialogmøder forår 2009 ..................................................................................... 21 

9.   Puljeansøgninger ................................................................................................................................ 22 

10.   Høring af regelsæt for reklamering...................................................................................................... 25 

11.   Gennemførelse af udbudsforløb for Kappelborg - Skagen Kulturhus ..................................................... 27 

12.   Igangsætning af 1. fase af udvikling af Maskinhallen  ............................................................................ 28 

13.   Orientering om budgetopfølgningsprocedure for Frederikshavn Kommune  ............................................ 33 

14.   Orientering om aktivitetsniveauet i bibliotekets filialer ........................................................................... 34 

15.   Status Sæby Kulturhus ...................................................................................................................... 35 

16.   Tilskud til eliteidrætten i Frederikshavn Kommune ............................................................................... 37 

17.   Afrapporteringer og regnskaber ansøgninger 2008 .............................................................................. 38 

18.   Økonomirapport 2008 ........................................................................................................................ 40 

19.   Henvendelser og invitationer .............................................................................................................. 41 

Underskrifter:  ............................................................................................................................................ 42 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. marts 2009 Side 3 af 42 

 

Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

3 15567/09 Åben Forslag til musikskoletakster fra skoleåret 2009/2010  

5 19444/09 Åben Udkast til Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 

5 19447/09 Åben Udkast til Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår - 

Kulturaftale Nordjylland BILAG 1.doc 

5 19448/09 Åben Udkast til vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af 

Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 

5 19452/09 Åben Bilag 3 - projektbeskrivelser - Kulturaftale Nordjylland 2009-

2012 

5 19455/09 Åben Ansvarsfordeling for temaer mv. 2009-2012 - Kulturaftale 

Nordjylland 2009-2012 - 

6 16342/09 Åben Artikel om udvikling af en kommunal museumspolitik - CAK 

7 5508/09 Åben Tilrettet udkast til handicappolitik den 190109 

9 11927/09 Åben Ansøgning om tilskud til koncert med Prinsens Musikkorps i 

Abildgård Kirke 

9 12118/09 Åben Ansøgning om tilskud til koncert med Filharmonisk Kor, 

Abildgård Kirke april 2009. 

9 14684/09 Åben Ansøgning om tilskud til drift 2009 Elling Sogns Lokalarkiv 

9 13513/09 Åben Ansøgning om tilskud til Nordisk Filmfestival 2009 

9 15743/09 Åben Ansøgning om støtte Børnekulturfestival 2009 i Skagen - stilet 

til Kultur- og Fritidsudvalget. 

9 16649/09 Åben Ansøgning om tilskud til prosjekt Livbåter/ Lifeboats- fra Marit 

Benthe Norheim 

9 19916/09 Åben Ansøgning om tilskud til koncertaktiviteter sommeren 2008/09 

- Skagen Musik- og Teaterforening 

10 940/09 Åben Udkast til regelsæt vedr. brug af kommunale bygninger og 

løsøre til reklame for andre 

12 20330/09 Åben Anlægsbudget Maskinhallen 

13 3435/09 Åben Budgetopfølgningsprocedure for Frederikshavn Kommune 

14 16573/09 Åben Filialbeskrivelse lokalbibliotekerne i Ålbæk og Østervrå  

17 10977/09 Åben Regnskab Bluesfestival 2008 

17 10595/09 Åben Afregning og afrapportering Skraldiaden 

17 7513/09 Åben Regnskab og beretning afvikling Glade Sommerdage 10/8-

2008 i Sæby 

17 13209/09 Åben Afregning og regnskab Børnekulturfestival 2008 Skagen  

19 2074/09 Åben Invitation til Kunstrådets kommunekonference den 23. - 24. 

april 2009 

 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. marts 2009 Side 4 af 42 

 

 

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 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 04-03-2009 

Den samlede besparelse indenfor Børne- og Kulturforvaltningens område er 10,6 

mio. kr. (helårsvirkning fra 2010). Kultur- og Fritidsudvalget har peget på tre 

spareforslag, der tilsammen medfører et provenu på 1,2 mio. kr.  

  

Det første forslag vedrører rammereduktion inden for de grønne 

områder. Pasningsniveauet for udearealerne optimeres. Det samlede 

udgangspunkt for besparelsen er budgetsummen i 2009 på netto 4,48 mio. kr., og 

den foreslåede rammereduktion er på 0,4 mio. kr. 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/969 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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Det andet forslag vedrører en reduktion af Folkeoplysningsudvalgets samlede 

ramme, der i 2009 var 28,9 mio. kr. Den foreslåede rammereduktion er på 0,4 mio. 

kr. Reduktionen vil indebære en omlægning af det folkeoplysende arbejde.  

  

For det tredje foreslås ændret ledelsesstruktur på biblioteksområdet. Der indføres 

en tværgående ledelsesstruktur (frem for den nuværende områdedefinerede 

ledelsesstruktur). Den nye ledelsesstruktur medfører ændrede arbejdsfunktioner for 

enkelte medarbejdere og det samlede provenu ved ændringen er 0,4 mio. kr.  

  

 

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 04-03-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at de opstillede spareforslag anbefales 

overfor Byrådet.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

Anbefales. 

 

 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. marts 2009 Side 6 af 42 

 

 

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 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 04-03-2009 

Sagen genoptages fra forrige møde.  

Der er udarbejdet forslag til serviceniveau for kulturmidler.  

 

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 04-03-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslaget til serviceniveau godkendes.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

Godkendt.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7606 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: anjo 

 Besl. komp: KFU 
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3.   Takster fra skoleåret 2009/2010 - Musikskolen i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

De nuværende musikskoletakster er fastlagt med virkning fra skoleåret 2007/2008.  

  

I takt med den almindelige pris- og lønfremskrivning fremsendes forslag til justering 

af musikskoletakster med virkning fra 01.08.09, dvs. med virkning fra skoleåret 

2009/2010.  

  

I forslaget stiger følgende takster ikke:  

  

Instrumentalundervisning på hold, karruselundervisning, instrumentleje og 

sammenspil / kor – og orkesterdeltagelse for elever, der ikke går til 

instrumentalundervisning.  

  

Antallet af forskellige takster for deltagelse i kor bliver mindre, så der herefter er 1 

takst for børne - og ungdomskor (200 kr.) og 2 takster for deltagelse i kor for elever 

over 25 år alt efter korets størrelse (350 kr. og 650 kr.).  

  

Musikskolen har fortsat et antal fripladser til børn og unge fra økonomisk vanskeligt 

stillede familier.  

  

Forslaget til justering af musikskoletakster holder fortsat den samlede elevbetaling 

indenfor rammerne af Musikloven.  

  

Justeringen af takster vil betyde, at musikskoletaksterne i Frederikshavn Kommune 

fortsat ligger under landsgennemsnittet for musikskoletakster iht. seneste 

offentliggjorte statistikker fra Kunststyrelsen. 

  

Musikskolens bestyrelse anbefaler forslaget overfor Kultur- og Fritidsudvalget.  

  

  

 

Indstilling 

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

Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet at godkende forslag til musikskoletakster 

2009-2010.   

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

Godkendt.  

 

Bilag 

Forslag til musikskoletakster fra skoleåret 2009/2010 (dok.nr.15567/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2264 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: JAJA 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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4.   Administration af Kunststofbanen 

 

Sagsfremstilling 

Ved etableringen af kunststofbanen i 2004/2005, nedsatte Kultur og Fritidsudvalget 

en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens medlemmer var udpeget blandt foreningslivet 

og Idrætssamvirket.   

Arbejdsgruppen udarbejdede et regelsæt for brugen af kunststofbanen, samt 

tildeling af tider til klubberne. Siden da har det været arbejdsgruppen, som har 

fordelt tider på kunststofbanen. Den arbejdsgruppe indstilles til  nedlæggelse. I 

praksis har det været fritidsafdelingen, under Folkeoplysningsudvalget som har haft 

arbejdsopgaven i samarbejde med arbejdsgruppen. (Der er to medlemmer 

tilbage fra den oprindelige arbejdsgruppe).  

Forvaltningen foreslår, at der under Folkeoplysningsudvalget nedsættes en 

arbejdsgruppe bestående af tre repræsentanter fra fodboldklubberne, en fra 

Idrætssamvirket samt en repræsentant fra forvaltningen. (Som udgangspunkt 

videreførsel af den arbejdsgruppe som tildelte tider 2009, men som bliver nedlagt i 

KFU regi).  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at forslaget godkendes. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget. Da Kultur- og Fritidsudvalget i sin 

tid nedsatte arbejdsgruppen skal Kultur- og Fritidsudvalget også tage stilling til 

nedlæggelsen af den i sin tid oprettede arbejdsgruppe vedr. kunststofbanen.  

 

Da Folkeoplysningsudvalget den 29. januar 2009 allerede har godkendt oprettelse 

af en ny arbejdsgruppe, kan den gamle arbejdsgruppe nedlægges uden 

konsekvenser for driften. Den nyetablerede arbejdsgruppe får til opgave at fordele 

tiderne på Kunststofbanen. Denne opgave påhviler Folkeoplysningsudvalget.  

 

Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 29. januar 2009 

Godkendt med følgende tilføjelser:  

 at udvalget udvides med en repræsentant fra FOU  

 at udvalget er valgt for 2 år. Næste valg er i august 2010.  

 at arbejdsudvalget er indstillingsberettiget til FOU  

 at udvalget i denne periode består af repræsentanter fra FFI (Flemming 
Guldager Nielsen), SEIF (Bjarne B. Pedersen), Lyngså Boldklub (John 
Mellergaard), Idrætssamvirket (Asger Mortensen), FOU (Karina Gajhede) 

 

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 04-03-2009 

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

Folkeoplysningsudvalgets beslutning.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/16042 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: boge 

 Besl. komp: FOU 
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Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

Godkendt.  
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5.   Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 

 

Sagsfremstilling 

Ved siden af samarbejdet i kulturaftalen har de nuværende politiske og 

administrative ledelser for kulturaftalen for 2005-2008 i løbet af 2008 også arbejdet 

med, at alle de 11 nordjyske kommuner og regionen fortsætter samarbejdet i en ny 

aftale med Kulturministeriet for 2009-2012.  

  

Denne sagsbeskrivelse er udarbejdet ultimo februar, hvor det sidste udkast til den 

nye kulturaftale er til endelig godkendelse ved kulturministeren. For at kunne nå 

behandlingen i de lokale udvalg i kommunerne og regionen inden underskrivelsen 

med ministeriet planlagt til den 3. april 2009, har det været nødvendigt at udsende 

det sidste udkast til kulturaftalen, som ligeledes er sendt til ministeren, til 

behandling med henblik på tilslutning til aftalen.  

  

Det vedlagte aftalemateriale er udarbejdet i samspil med ministeriets embedsværk, 

og der ventes ikke ønsker om ændringer fra ministeriets side i kulturaftalens 

målsætninger, fokusområder/temaer, organisering eller i andre forhold, som har 

betydning for, hvad kommunerne og regionen forpligter sig til.  

  

Det foreliggende materiale mangler alene ministeriets endelige beslutninger om 

tildeling af eventuel støtte til enkeltprojekter, som er omtalt i aftaleteksten, ligesom 

materialet mangler enkelte formuleringer om ministeriets krav til indsendelse af 

dokumentationsmateriale o.l. Sluttelig skal de nærmere betingelser vedrørende 

kulturaftalens videreformidling af de tidligere amtslige ikke lovbestemte tilskud 

(overgangsordningen) endeligt afklares med ministeriet.  

  

Når der foreligger supplerende oplysninger fra ministeriet, forventeligt i form af en 

kulturaftale, som ministeren har godkendt, vil disse oplysninger straks blive sendt 

videre til kommunerne og regionen.  

  

Kulturaftalen i hovedtræk 

Kulturaftale Nordjylland er et strategisk udviklingssamarbejde mellem de 11 

nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Visionen er, at Nordjylland skal 

fremstå som en progressiv og dynamisk del af Danmark med et levende kulturliv, 

der kendetegnes af det banebrydende, nytænkende og eksperimenterende i 

forening med respekten for historie, traditioner og lokal egenart.  

  

Via kulturaftalen ønsker kommunerne og regionen tværregionalt gennem fælles 

indsatser at øge kvaliteten og synligheden af det samlede kulturområde i 

Nordjylland. Kulturområdet skal løftes ved i fællesskab at sætte øget fokus på 

kulturen, på samarbejdet i og omkring kulturlivet og på synergivirkninger. I 

kulturaftalens politiske ledelse er der udpeget særlige fokusområder, temaer, for 

samarbejdet om fælles indsatser. 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3995 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: Tina/aach 

 Besl. komp: KFU 
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Selve aftalen indgås med Kulturministeriet og omfatter de temaer/fokusområder og 

målsætninger, som kommunerne og regionen forpligter sig til at arbejde med at 

opnå i 2009-2012.  

  

Kulturaftalen drejer sig primært om udvikling, og herunder støttes der efter 

ansøgning kulturelle udviklingsprojekter, der understøtter aftalens mål og temaer. 

Der er tale om projekter tilrettelagt af kulturelle ildsjæle, institutioner m.v., og om 

satsninger, som kulturaftalen selv beslutter at sætte i gang. Midlerne til udvikling 

kommer hovedsageligt fra kommunerne og regionen, mens Kulturministeriet også 

støtter specifikke projekter efter ansøgning.  

  

Samtidig rummer kulturaftalen enkelte driftsopgaver. Det er dels videreformidling af 

driftstilskud til kulturtilbud, hvor tilskuddene tidligere blev givet fra Nordjyllands Amt 

(den 4-årige overgangsordning), og dels drift af fælles ordninger, der også lå i 

amtets regi, og som alle kommunerne i kulturaftalen kan benytte – 1/1 kunstner til 

¼ pris, Med rød stue i biografen, Med skolen i biografen samt en pulje til 

modernisering og relancering af små, ikke-kommercielle biografer.  

Endelig hjemtages Kulturministeriets tilskud til de to små storbyteatre i Aalborg 

Kommune, som fremover placeres i Nordkraft, via kulturaftalen.  

  

Kulturaftalens samarbejdspartnere omfatter blandt andet Vækstforum og, under 

Aalborg Universitet, ApEx Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi, som 

kulturaftalen har været med til at etablere. Netop via samarbejde om 

udviklingsinitiativer i kulturaftalen har de nordjyske kommunerne og regionen en 

veletableret forbindelse til en række andre udviklingsfora, der er vi gtige som 

medspillere og i medfinansiering af udviklingsarbejde inden for kultur.  

  

Målsætninger for samarbejdet i Kulturaftale Nordjylland  

I store træk videreføres de hidtidige målsætninger i den nye aftale. Der er foretaget 

enkelte justeringer i de temaer/ fokusområder, kulturaftalen arbejder med, således 

at for eksempel Kulturarvsklynge Nordjylland (museumsområdet) nu er et særskilt 

tema i aftalen. Temaerne fremgår af målsætning 7 nedenfor.  

  

For målsætningerne for de enkelte temaer/ fokusområder henvises til bilaget med 

selve aftaleteksten. 

  

I Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 arbejdes der med disse fælles overordnede 

kulturpolitiske målsætninger:  

  

1. At styrke kvaliteten og synligheden i det samlede kulturtilbud i Nordjylland.  

  

2. At understøtte regional vækst og sammenhæng gennem de fælles kulturpolitiske 

målsætninger.  

  

3. At skabe sammenhæng i de enkelte kommuners/Region Nordjyllands 

kulturpolitikker på udvalgte områder med udgangspunkt i samspillet mellem 

region/lokalsamfund og by/land med henblik på udvikling/ fastholdelse af fyrtårne.  
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4. At fremme udvikling og udnyttelse af potentialerne i områdets kulturelle 

institutioner, vækstlag og netværk gennem øget fokus på arbejdsdeling, 

samarbejde, koordinering og synergivirkninger. 

  

5. At tiltrække og fastholde videnstunge og kreative arbejdspladser gennem 

forbedrede kulturtilbud, øget synlighed og udbyggede vækstmiljøer for 

iværksættere og gennem talentudvikling. 

  

6. At skabe kulturel tradition og fornyelse gennem medvirken til indgåelse af nye 

partnerskaber mellem kunstnere, private virksomheder, kulturinstitutioner og 

uddannelses-institutioner.  

  

7. At arbejde for at opfylde disse målsætninger gennem satsninger og 

fyrtårnsprojekter inden for kulturaftalens temaer/ fokusområder børnekultur, unge 

som kulturaktører og kulturbrugere, talentudvikling (teater, musik, billedkunst, 

litteratur, dans, film, blandformer etc.), kreative alliancer, kulturarvsklynge 

Nordjylland – Cultural HeriTALEs samt kultur og oplevelsesøkonomi.  

  

Målsætningerne skal medvirke til disse ønskede effekter:  

 At Nordjylland har et højt niveau inden for produktion af kultur, der gør en 

forskel og sætter sig spor i omgivelserne  

 At Nordjylland har flest kunstnere, musikere, skuespillere, forfattere og 

andre kreative udøvere i Danmark målt pr. indbygger  

 At Nordjylland er en magnet for ildsjæle og iværksættere inden for kultur, 
bl.a. grundet en indsats for at skabe gode vilkår og rammebetingelser  

  

Økonomi 

I lighed med hidtil bygger den nye kulturaftale for 2009-2012 på, at kommunerne og 

regionen bidrager økonomisk til de fælles indsatser efter indbyggertal, således at 

hver kommune og regionen afsætter 2,50 kr. pr. borger pr. år, der indbetales til 

kulturaftalen. Hertil kommer et mindre beløb til fælles møder m.v., hvorved der 

supplerende betales i alt 5.000 kr. pr. år ved op til 50.000 indbyggere, 10.000 kr. 

ved op til100.000 indbyggere og 20.000 kr. ved over 100.000 indbyggere.  

  

Organisering – politisk ledelse 

Den fælles politiske ledelse, der sikrer en operationel styring på et politisk og 

administrativt niveau, videreføres fra den hidtidige kulturaftale. Medlemmerne 

består af – som hovedregel – formændene fra hver af de 11 kommuners 

kulturudvalg plus Regionsrådet. Region Nordjylland og Aalborg Kommune deltager 

med hver to personer. Gruppen mødes 2-4 gange om året. 

  

Den politiske ledelse træffer beslutninger om iværksættelse af de fælles opgaver 

på et overordnet niveau.  

  

Hver kommune og Region Nordjylland udpeger endvidere en suppleant for 

repræsentanten i politisk ledelse – så vidt muligt også fra kulturudvalget. 
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Der udpeges herudover efter behov repræsentanter fra den politiske ledelse til 

udvalg, temagrupper etc.  

  

Organisering - administrativt  

Den fælles administrative ledelse, i udgangspunktet bestående af de 12 

kulturdirektører/kultur- og fritidschefer, videreføres ligeledes. Region Nordjylland og 

Aalborg Kommune deltager med hver to personer.  

  

Den administrative ledelse har ansvaret for udvikling, drift og løbende evaluering af 

kulturaftalen, herunder de enkelte indsatser. Der udpeges i lighed med i den 

politiske ledelse efter behov repræsentanter fra den administrative ledelse til 

udvalg, temagrupper etc.  

  

For at sikre den decentrale forankring og den enkelte kommunes/regionens 

ejerskab til kulturaftalen fordeler kommunerne og Region Nordjylland fortsat 

ansvaret for kulturaftalens udviklingstemaer og satsninger imellem sig, herunder 

driftsopgaver i regi af kulturaftalen. Tema- og satsningsansvar fremgår af det 

vedlagte bilag.  

  

Den tema-/satsningsansvarlige kommune har ledelsesansvaret for feltet. 

Kommunen varetager drift, administration og sekretariatsmæssige opgaver i forhold 

til tilknyttede projekter, og den varetager det strategiske arbejde med feltet og 

holder sig ajour med udviklingen.  

  

Den enkelte repræsentant i administrativ ledelse må forvente at skulle anvende ca. 

200 timer pr. år til opgaverne knyttet til administrativ ledelse.  

  

Som noget nyt i forhold til den tidligere kulturaftale udpeges der også et 

tværgående korps af fagligt funderede ressourcepersoner bestående af mindst én 

person fra hver af kommunerne og Region Nordjylland. Dette med henblik på at 

opretholde en forankring i kulturforvaltningerne. Ressourcepersonerne skal bistå 

med viden og research indenfor de forskellige kunstneriske områder inden for og 

på tværs af kulturaftalens temaer. Hver kommune bidrager med mindst én 

ressourceperson, og det forventede tidsforbrug er 50-75 timer pr. år.  

  

Gruppens opgave vil primært være at følge støttede projekter og være 

sparringspartnere for de temaansvarlige og det øvrige politiske/administrative 

niveau.  

  

Tværgående sekretariatsopgaver løses af kulturaftalens sekretariat. En koordinator 

har hovedansvaret for at sikre, at fælles administrative funktioner, der er knyttet til 

kulturaftalen overordnet set, udføres. 

  

Den hidtidige kulturaftale 

Evaluering af den hidtidige kulturaftale for 2005-2008 udarbejdes i løbet af foråret 

2009 og bliver sendt til kommunerne, regionen og Kulturministeriet.  

  

Over de fire forløbne år i 2005-2008 har kulturaftalen bevilget midler til over 50 
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udviklende kulturinitiativer – projekter, der i høj grad går på tværs af kommuner, og 

som spænder fra tiltag, der skaber udvikling i kulturinstitutioner og dermed senere 

udvikler sig videre ud i de oplevelser, som børn, unge og voksne får, til tiltag, der 

direkte giver kulturelle oplevelser nu og her – som fx Go Global, det store 

fyrtårnsprojekt inden for verdensmusik, som gæstede kommunerne i efteråret 2008.  

  

Samtidig har samarbejdet i kulturaftalen og det fælles fokus på, hvor der er behov 

for udvikling, ført til, at der er igangsat satsninger på kulturaftalens eget initiativ – 

for eksempel på billedkunstområdet og museumsområdet, lige som de første skridt 

til en satsning på talentudvikling inden for det rytmiske musikområde er taget.  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Kultur- og Fritidsudvalget har afsat 150.000 kr. på budget 2009 og fremover til 

Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.  

  

Udgifterne ved tilslutning til aftalen udgør 2,50 pr. indbygger x 62.741 indbyggere = 

156.852 kr. årligt.  

  

Derudover en udgift til dækning af fælles møder m.v., hvor der supplerende betales 

differentierede beløb baseret på antal indbyggere. For Frederikshavn Kommunes 

vedkommende drejer det sig om 10.000 kr.  

  

Den totale udgift for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i aftaleperioden 2009-2012  i 

alt 166.852 kr. pr. år.   

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,  

 at Kultur- og Fritidsudvalget godkender aftalen  

 at Frederikshavn Kommune tilslutter sig Kulturaftale Nordjylland 2009 -2012  

 at Kultur- og Fritidsudvalget afsætter midler til at indgå i samarbejdet for 
årene 2009-2012, jf. sagsbeskrivelsen 

 at der udpeges en repræsentant til kulturaftalens politiske ledelse samt en 
suppleant for denne 

 at Frederikshavn Kommune afsætter de nødvendige administrative 
ressourcer til at indgå i samarbejdet i kulturaftalen – til den administrative 
ledelse og til det faglige ressourcekorps 

  

  

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

Godkendt. Bjarne Kvist er repræsentant til den politiske ledelse, Mogens Brag er 

suppleant.  

 

Bilag 

Udkast til Kulturaftale Nordjylland 2009-2012  (dok.nr.19444/09) 

Udkast til Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår - Kulturaftale Nordjylland BILAG 

1.doc (dok.nr.19447/09) 
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Udkast til vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af Kulturaftale Nordjylland 2009-

2012 (dok.nr.19448/09) 

Bilag 3 - projektbeskrivelser - Kulturaftale Nordjylland 2009-2012  (dok.nr.19452/09) 

Ansvarsfordeling for temaer mv. 2009-2012 - Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 -  (dok.nr.19455/09) 
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6.   Museumspolitik for Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog sammen med budgettet for 2008 en bemærkning om, at 

Frederikshavn kommune skulle udarbejde en museumspolitik. 

  

Herefter undersøgte forvaltningen om andre kommuner havde en særskilt 

museumspolitik, og da det ikke lykkedes at finde en sådan, arbejdede forvaltningen 

med at tilvejebringe en viden, der kan anvendes som grundlag for den proces, der 

skal føre frem til den endelige formulering af en museumspolitik.  

  

  

Denne viden foreligger nu, hvor også andre kommuner overvejer, om de skal 

udforme en særskilt museumspolitik, der senere sammen med andre politikker kan 

indgå i formulering af nye overordnede kulturpolitikker. 

  

Den 1. januar 2009 fusionerede de 3 kulturhistoriske museer i Frederikshavn 

Kommune under navnet Nordjyllands Kystmuseum, hvilket formentlig vil lette 

arbejdet med at udforme en museumspolitik  

  

Kommunernes generelle interesse i en museumspolitik  findes naturligvis i det 

faktum, at museerne er et af kommunernes største kulturelle aktiver. Hertil kommer 

desuden, at kommunerne i dag er de største bidragydere til museernes økonomi, 

og at museernes fremtidige virke ses som et stort aktiv i          

oplevelsesøkonomien.  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  

- det foreliggende grundlag for en museumspolitik drøftes  

- det næste skridt evt. er udarbejdelse af en tid - og handleplan for tilvejebringelsen 

af en museumspolitik for Frederikshavn Kommune.  

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

Drøftet, sagen genoptages.  

 

Bilag 

Artikel om udvikling af en kommunal museumspolitik - CAK (dok.nr.16342/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1447 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: chcr 

 Besl. komp: KFU 
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7.   Handicappolitik for Frederikshavn kommune 2009-2011 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd vedtog 28. maj 2008 en Socialplan for handicapområdet. Med 

Socialplanen blev det vedtaget, at det skulle udarbejdes en konkret handicappolitik 

for hele Frederikshavn Kommune.  

  

Handicaprådet fik til opgave at stå for udarbejdelsen af politikken og nedsatte 

efterfølgende en arbejdsgruppe i august 2008, der skulle styre processen omkring 

udarbejdelse af politikken. 

  

Handicaprådet valgte i forbindelse med udarbejdelsen af politikken at afholde 

høringsseminar for borgere, handicaporganisationer, politikere og medarbejdere i 

kommunen. Her fremgik det tydeligt, at nøglebudskaberne til Frederikshavn 

Kommune på handicapområdet er: Koordination, samarbejde, information og 

sammenhæng i livs forløb.  

  

På baggrund af dette arbejde har Handicaprådet udformet et endeligt udkast til en 

konkret handicappolitik for hele Frederikshavn Kommune.  

  

Handicappolitikken består af 10 indsatsområder: 

1. Mulighed for boliger efter behov  

2. Mulighed for dagtilbud efter behov  
3. Individuel støtte og hjælpemuligheder  
4. Inklusion i arbejdslivet  

5. Undervisning/uddannelse for alle  
6. Alle skal have adgang til fritids-, idræts- og kulturtilbud  
7. Tilgængelighed og reel bevægelsesfrihed  

8. Samarbejde og medindflydelse  
9. Sammenhæng i indsatsen  
10.  Information og kommunikation  

  

Til hvert indsatsområde knytter sig en målsætning, en række delmål, en 

konkretisering af initiativer, som iværksættes for at opfylde målsætning og delmål 

samt angivelse af, hvem der er ansvarlige for gennemførelsen af initiativerne.  

  

Til initiativerne er tilføjet en kategori af ”vil -gerne” initiativer. ”Vil-gerne initiativerne” 

skal opfattes som de politiske udvalgs idébank til, hvor der kan sættes yderligere 

ind. Til ”vil-gerne” initiativerne er der derfor endnu ikke angivet ansvarlige. En stor 

andel af ”vil-gerne-initiativerne” er fremkommet på høringsseminaret om 

handicappolitikken, hvor brugere, pårørende, medarbejdere, 

organisationsrepræsentanter og politikere deltog i drøftelsen af fremtidens 

handicappolitik. 

  

Hensigten er, at ”vil-gerne-initiativerne” i løbet af indeværende handicappolitiks to-

årige periode kommer til at indgå i de prioriteringer, som de politiske udvalg og de 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8677 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: KFU/BR 
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enkelte forvaltninger gør sig indenfor deres ansvarsområde.  

  

Forudsætninger for politikken  

Til grund for politikken ligger en række forudsætninger, som skal sikre 

implementeringen af handicappolitikken: 

 For at styrke Handicaprådets position som det organ, der varetager 

handicappolitiske spørgsmål i bredeste forstand i Frederikshavn Kommune 
placeres Handicaprådet organisatorisk centralt - gerne under 

Borgmesteren.   

 For at sikre at Frederikshavn Kommune er og fortsætter med at være en 
frontkommune på handicapområdet ansættes der en centralt placeret 

handicapkonsulent i kommunen. Handicapkonsulentens opgaver bliver at 
implementere og følge op på Handicappolitikken, være det bindende led i 
kommunens handicapindsatser, sikre tværsektoriel og tværfaglig 

koordinering både internt og i samarbejde med organisationer, foreninger 
og erhvervsliv, arbejde med informationsindsatsen på forskellige niveauer 
og fungere som den ene relevante indgang til Frederikshavn Kommune i 

alle spørgsmål vedrørende handicapområdet.   

 Samtidig med ansættelsen af en handicapkonsulent anbefaler 
Handicaprådet, at der oprettes et koordineringsteam på tværs af afdelinger 
og sektorer. Til koordineringsteamet udpeges en række nøglepersoner, 

som samtidig udgør handicapkonsulentens netværk ud i forvaltninger og 
afdelinger.  

 Handicappolitiske konsekvenser indføres konsekvent i skabelonen for 

sagsfremstillinger. på den måde sikres det, at det handicappolitiske 
perspektiv er til stede i forhold til alle de beslutninger, der træffes i 
kommunen.  

Handicaprådet anbefaler: 

  at det endelige udkast til handicappolitikken vedtages  

  at Handicaprådet organisatorisk placeres centralt under Borgmesteren  

  at der ansættes en handicapkonsulent som refererer til Handicaprådet  

  at der indføres "handicappolitiske konsekvenser" i skabelonen for 

sagsfremstillinger til de politiske udvalg 

  

 

Indstilling 

Til drøftelse 

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. februar 2009 

Det indstilles til Byrådets godkendelse, at Handicaprådets anbefalinger følges, dog 

med den ændring, at handicapkonsulenten skal være ressourceperson for 

Handicaprådet. 

  

Fraværende: Bruno Müller. 

 

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 04-03-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Handicappolitikken anbefales overfor 

Byrådet.  

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2009 

Anbefales godkendt.  
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Fraværende: Brian Pedersen 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

Anbefales. 

 

Bilag 

Tilrettet udkast til handicappolitik den 190109 (dok.nr.5508/09) 
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8.   Fastlæggelse af budgetdialogmøder forår 2009  

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes budgetproces indebærer, at fagudvalgene i 

forårsperioden skal afholde budgetdialogmøder med interessenter på udvalgets 

område.  

Forvaltningen foreslår følgende omkring afvikling af dialogmøder i 2009:  

  

Møde for kulturområdet  

Deltagere: Repræsentanter for Kulturelt Samråd og bestyrelser på kulturområdet 

samt ledere for såvel kommunale som selvejende institutioner.  

  

På mødet giver formanden en kort orientering om Kultur- og Fritidsudvalgets 

arbejde. Desuden vil der blive givet et kort oplæg til drøftelse om budget 2010 

efterfulgt af udveksling af ideer og synspunkter vedrørende budgettet.  

Endvidere vil der blive mulighed for udveksling af ideer og synspunkter om 

kommunens indsats på det kulturelle område. Endelig fortæller formanden og 

kultur- og fritidschefen i forening om Kulturaftale Nordjylland og arbejdet med den.  

  

Møde for idrætsområdet 

Deltagere: repræsentanter for Folkeoplysningsudvalget, bestyrelsen for 

Idrætssamvirket, bestyrelsen for FUF samt halinspektørerne for såvel kommunale 

som selvejende haller.  

På mødet gives information om budgetprocedure, budgetforudsætninger og 

budgetmuligheder.  

Endvidere vil der  være mulighed for udveksling af ideer og synspunkter.  

  

I mødet vil foreligge forslag til datoer for afvikling af dialogmøderne.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at datoer for afvikling af dialogmøder 

fastlægges.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

Dialogmøderne blev fastlagt til den. 3. juni 2009 og den. 8. juni 2009.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2209 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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9.   Puljeansøgninger  

 

Sagsfremstilling 

Der er afsat 560.730 kr. på budget 2009. Af dette beløb er der disponeret 195.167 

kr.     

  

A. Børnekulturfestivalsudvalget Skagen har fremsendt ansøgning om 

økonomisk støtte til årets kulturfestival. Festivalen afvikles den 13. - 15. maj 

2009 med teamet MILJØ. Med baggrund i, at 2009 er et miljø år,  sættes der fokus 

på jordens energi og ressourcer under overskriften "Pas på min jord til jeg bliver 

stor".  

I 2008 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 20.000 kr. til honorering af kunstnere fra 

"Go Global"-projektet. Festivalen skaffede i 2008 også midler via sponsorater i 

Skagen by og ved overskud fra salg af kunst m.m. Festivaludvalget bad også i 

2008 Børne- og Ungdomsudvalget om økonomisk støtte til etablering af en 

vikarpulje, som kunne frikøbe tovholdere til at varetage festivalens arbejdsopgaver. 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at denne ansøgning ikke kunne 

imødekommes og foreslog i stedet, at udgiften til vikar skulle afholdes af den 

enkelte institution. Begrundelsen var, at der ikke eksisterer en central pulje, der kan 

finansiere en sådan udgift. 

Ifølge regnskab fra børnekulturfestivalen 2008 blev der et overskud på 30.197, - 

som er overført til 2009-festivalen. Der er ikke søgt om et specifikt beløb.  

  

  

B. Sang- og Musikudvalget ved Abildgård Kirke  søger om 

tilskud/underskudsgaranti til koncert i abildgård Kirke den 26. marts med Prinsens 

Musikkorps. Programmets indhold vil bl.a. være et feststykke af Hartmann for 

kirkeorgel, 12 blæsere og slagtøj. Prinsens Musikkorps er et af Forsvarets 3 

professionelle Musikkorps og dirigeres af orkesterchef Henrik Th orngård. 

Musikerne er konservatorieuddannede og er bl.a. efterspurgt til nytårskoncerter og 

ofte medvirker kendte danske solister.  

Budget for koncerten viser udgifter for 13.497 kr. og entreindtægter for 8.000 kr.  

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere ydet støtte til koncert i Abildgård kirke i 2006 

i form af en udløst underskudsgaranti på 20.000 kr.    

  

  

C. Sang- og Musikudvalget ved Abildgård Kirke  søger om 

tilskud/underskudsgaranti til koncert  27. april i Abildgård Kirke med Filharmonisk 

Kor, Aalborg. Filharmonisk Kor består af 65 aktive sangere og regnes blandt et af 

landets bedste amatørkor. Korets primære opgave er at synge store korværker 

sammen med Aalborg Symfoniorkester og selvstændige korkoncerter og 

præsenterer et stort blandet repertoire.  

Ved koncerten præsenteres som et af hovednumrene en sangcyklus "I det fri" med 

"Tekster fra glemmebogen" af Kaj Munk, som skrev digtsamlingen under 

besættelsen. Musikken er komponeret af universitetslektor Erling Kullberg og 
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musikken er stærkt efterspurgt. Derudover præsenteres et program med titlen 

"Strejftog i Musikkens historie". Her bliver der lejlighed til at høre kendt kormusik fra 

5 århundreder.  

Budget for koncerten viser udgifter for 15.728 kr. og entreindtægter for 8.000 kr.  

Som anført under "B" har Kultur- og Fritidsudvalget tidligere ydet støtte til koncert i 

Abildgård kirke i 2006 i form af en udløst underskudsgaranti på 20.000 kr.    

  

  

D. Elling Sogns Lokalarkiv søger om driftsstøtte for 2009 og vedlægger arkivets 

regnskab for 2008. Regnskabet udviser et overskud på 3.362 kr.  

Arkivet har 89 medlemmer og 10 faste medarbejdere, der ugentlig arbejder ca. 80 

timer. Af arrangementer nævnes fire aftener med kulturelt indhold i et samarbejde 

med Elling Sogns Lokalhistoriske Forening. Endvidere har der været afholdt 

velbesøgte udstillinger i Elling, Jerup og Strandby. Aftenvandring ud over Jerup 

Hede med deltagelse af 100 personer og en historisk rundtur i Elling med 55 

deltagere var også på lokalarkivets program i 2008. Lokalarkivet samarbejder i 

øjeblikket med Frederikshavn Byfond med det formål at skabe forståelse for 

bevaring af det specielle miljø i den gamle del af Strandby.  

Der søges ikke om et specifikt beløb.  

I 2008 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 6.000 kr. til Elling Sogns Lokalarkiv som 

driftsstøtte.  

  

  

E. Ansøgning fra Nordisk Filmfestival om tilskud til afvikling af filmfestivalen 2009. 

Det vedlagte budget for 2009 balancerer med indtægter og udgifter på 385.000 kr., 

herunder kommunal støtte på 100.000 kr.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget støttede i 2008 filmfestivalen med 100.000 kr.  

  

  

F. Ansøgning fra Skagen Musik- og Teaterforening om tilskud til at afvikle 

sommerkoncerter 2008/09 på Galleri Tavi.  

Ansøgningen er vedlagt årsregnskab for 2007/08 (regnskabsperiode 1/7-07 - 30/6-

08) og viser et samlet årsresultat på -36.892 kr.  

Kultur- og Fritidsudvalget har i det kommunale regnskabsår 2007 bevilget 15.000 

kr. til musikaktiviteter.  

Der søges om et tilskud på 15.000 kr. til de afviklede aktiviteter i 2008/09.  

Ansøger oplyser, at Kunstrådet har bevilget 16.000 kr. til sommerkoncerterne i 

2009, hvortil der senere vil foreligge en ansøgning.    

  

  

G. Ansøgning fra Marit Benthe Norheim om tilskud på 25.000 som delfinansiering 

af forprojekt Livbåter / Lifeboats.  

Projekt Livbåter /Lifeboats omfatter 3 både i jernbeton formet som kvindefigurer 

fremstillet i Nordjylland. Skulpturerne sejles fra Sæby via København og ad 

Europas kanaler, hvor de i løbet af 2 måneder lægger til ved en stribe af byer. 

Bådene er ladet med kunst, kunstnere, specialskrevet musik, digte m.m. 

Kommunikation, kulturel udveksling, udvikling og åbenhed for det ny og fremmede 
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er hovedtemaerne. Lokale kunstnere inviteres ombord. Lokalbefolkningen 

engageres. Bådene skaber aktiviteter og Nordjylland sættes på det europæiske 

landkort. Projektets formål er at fremme den kulturelle udveksling mellem de 

deltagende lande, regioner og byer i EU.  

Tidshorisont for projektet er sommeren 2012, hvor installationerne søsættes.  

Der er endvidere søgt om tilskud på 350.000 kr. under Kulturaftalen til 

projekteringsfasen. Derudover er der søgt om tilskud hos Region Nordjylland og 

Hjørring Kommune med et forventet totaltilskud på 100.000 kr.    

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere støttet Marit Benthe Norheim.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

A:  Ansøgningen imødekommes med 10.000 kr.  + 10.000 kr. i underskudsgaranti.  

B:  Ansøgningen imødekommes ikke. 

C:  Ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på 5.000 kr.  

D:  Ansøgningen imødekommes med 6.000 kr.  

E:  Ansøgningen imødekommes med 100.000 kr.  

F:  Ansøgningen imødekommes med 15.000 kr.  

G:  Ansøgningen til et forprojekt imødekommes med 25.000 kr. under forudsætning 

af at Region Nordjylland og Hjørring Kommune også støtter det.  

Jytte Schaltz deltog ikke i behandlingen af B og C.  

  

  

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud til koncert med Prinsens Musikkorps i Abildgård Kirke  (dok.nr.11927/09) 

Ansøgning om tilskud til koncert med Filharmonisk Kor, Abildgård Kirke april 2009.  (dok.nr.12118/09) 

Ansøgning om tilskud til drif t 2009 Elling Sogns Lokalarkiv  (dok.nr.14684/09) 

Ansøgning om tilskud til Nordisk Filmfestival 2009 (dok.nr.13513/09) 

Ansøgning om støtte Børnekulturfestival 2009 i Skagen - stilet til Kultur- og Fritidsudvalget. 

 (dok.nr.15743/09) 

Ansøgning om tilskud til prosjekt Livbåter/ Lifeboats- fra Marit Benthe Norheim (dok.nr.16649/09) 

Ansøgning om tilskud til koncertaktiviteter sommeren 2008/09 - Skagen Musik- og Teaterforening 

 (dok.nr.19916/09) 
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10.   Høring af regelsæt for reklamering  

 

Sagsfremstilling 

Lov nr. 490 af 1. juli 2006 giver kommuner og regioner mulighed for at anvende 

bygninger og løsøre til reklamering for andre. Direktionen har haft nedsat en 

arbejdsgruppe til at udarbejde et forslag til regelsæt om reklamering for andre i 

Frederikshavn Kommune. Regelsættet foreligger nu til behandling.  

  

Regelsættet har været sendt til høring i den tværgående budgetgruppe og har 

været behandlet i Direktionen.  

  

Regelsættet skal dels ses som en regulering af området, idet byrådet allerede har 

tilladt reklamer bl.a. på hjemmeplejebiler jf. byrådsbeslutning om ”Socialudvalgets 

udgiftsreduktion 2008” af 25. juni 2008, dels er formålet at støtte op om 

kommunens øvrige generelle politikker og sikre, at der kommer ensartede 

muligheder og retningslinjer for hele Frederikshavn Kommunes organisation.  

  

Regelsættet kræver en overordnet stillingtagen til:  

        Hvorvidt Frederikshavn Kommune skal gøre brug af muligheden for at 

lade reklamering for andre indgå i kommunens finansiering  

        Hvilke begrænsninger, der ønskes i forhold til produkter/ydelser, som 

Frederikshavn Kommune vil tillade reklame for på bygninger og løsøre 

        Hvorvidt bestemte bygninger og løsøre ikke må gøres til genstand for 

reklamering 

        Hvordan fordelingen af indtægter og kompetence til at indgå aftaler om 

reklame skal placeres i Frederikshavn Kommune 

  

Regelsættet lægger op til at tillade reklame for andre, hvilket ligger i tråd med den 

tidligere nævnte vedtagelse i byrådet fra 25. juni 2008.  

  

Regelsættet indeholder en kort oversigt over nogle af de lovgivningsmæssige 

bestemmelser, der regulerer reklame for bestemte produkter og ydelser. Herudover 

må der ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved kommunens neutralitet og saglighed 

i øvrigt.  

  

Det er endvidere lagt op til, at medarbejderes uniformer og Frederikshavn 

Kommunes elektroniske medier ikke må gøres til genstand for reklame. 

Regelsættet lægger op til, at kompetencen til at indgå aftaler samt råderetten over 

indtægterne placeres ved fagudvalgene med mulighed for delegation.  

  

Det er Direktionens opfattelse, at Frederikshavn Kommune, som altid, skal 

fokusere på de muligheder, der ligger for at sikre de bedst mulige økonomiske 

forudsætninger for kommunens drift.  

  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9292 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: HAVE 

 Besl. komp: KFU/ØU 
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Økonomiudvalget har på sit møde 18. februar 2009 besluttet, at det vedlagte 

regelsæt, vedrørende brug af kommunens bygninger og løsøre til reklamering for 

andre, sendes i høring i samtlige fagudvalg.  

  

Høringen af fagudvalgene skal afklare: 

1.    om der skal være begrænsninger i brugen af reklamer for bestemte 

produkter og ydelser udover de i regelsættet nævnte  

2.    om bestemte bygninger og løsøre udover de i regelsættet nævnte ikke 

kan benyttes i reklameøjemed 

3.    om indtægter og kompetence til at indgå reklameaftale skal placeres i 

forvaltningen eller på omkostningsstedet  

  

 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget afgiver høringssvar til 

Økonomiudvalget.   

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

Udvalget anbefaler forslaget.  

 

Bilag 

Udkast til regelsæt vedr. brug af kommunale bygninger og løsøre til reklame for andre (dok.nr.940/09) 
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11.   Gennemførelse af udbudsforløb for Kappelborg - Skagen 

Kulturhus  

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 07/4900 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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12.   Igangsætning af 1. fase af udvikling af Maskinhallen 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har de seneste måneder videreført 

udviklingsprocessen omkring Maskinhallen. Ungdomsafdelingen og kulturhusene er 

tovholdere for dette.    

  

Maskinhallen har i en årrække op til nu fungeret som forenings- og forsamlingshus. 

I denne periode har huset haft tre hovedgrupper, der dagligt bruger huset  

  

1.       en lang række foreninger med ugentlig mødeaktivitet i 5 foreningslokaler af 

varierende størrelse. 

2.       adhoc aktiviteter i "hallen", hvor foreningernes mødeaktivitet, udstillinger, 

politiske møder m.v. fylder hallen 

3.       administrationsafsnit med først musikskolen og dernæst ungdomsskolen 

som brugere.  

  

I forbindelse med udviklingen af Det Musiske Hus, er sideløbende udviklet en 

tradition i Maskinhallen, hvor "hallen" udover de mange bredere aktiviteter også 

rummer 10-12 årlige rytmiske ungdomskoncerter under Kunstrådets 

honorarstøtteordning, afviklet af Det Musiske Hus og Frederikshavn 

Ungdomsnetværk.  

  

Der er i perioden af byrådet disponeret midler til udvikling af husets fysik - både ude 

og inde, så huset fremover vil kunne rumme disse aktiviteter og kunne fungere som 

rytmisk spillested. 

  

I forløbet har forvaltningen og politiske udvalg løbende drøftet udviklingsmuligheder 

i huset - som eksempel kan nævnes samarbejdet med Mungopark, som pegede i 

retning af, at aktiviteter af denne type med fordel kunne indgå i huset. Da der i 

processen ikke har foreligget et endeligt projekt for husets fremtid, er de 

disponerede midler ikke anvendt endnu.  

  

Igennem budgetarbejdet har byrådet de sidste år ønsket, at Maskinhallen udvikles 

til at rumme spændende, nytænkende og udviklende ungdomsaktiviteter og miljøer.  

  

Derfor er Ambitionsfabrikken flyttet ind i Huset og Frederikshavn Ungdomsnetværk 

har også sine aktiviteter i Maskinhallen.  

  

Det har været et krav i processen, at de nuværende brugere sikres alternative 

placeringsmuligheder, og at processen strækker sig over en længere periode, så 

der skabes gode forløb i udviklingen. Der har i forl øbet været afholdt brugermøder 

for alle brugerne af huset, og i forbindelse med udviklingen af ungdomsaktiviteterne 

har ikke mindst ungdomsnetværk, Ambitionsfabrik m.v. været inddraget aktivt i 

ideudviklingen af husets fremtid.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2835 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: KFU 
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Til den nuværende del af processen er der nedsat arbejdsgruppe med 

repræsentanter fra ungdomsområdet, kulturhusområdet og teknisk forvaltning. 

Samtidig er der entreret med arkitektfirmaet Arkinord i ideudviklingsprocessen, og 

firmaet Soulfighters er tilknyttet i forlængelse af det udviklingsarbejde, der i 

ungdomsområdet foregår om Maskinhallen. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget afholdt den 29. april 2008 dialogmøde med 

Ungdomsnetværket, hvor de unge gav deres bud på udvikling af ungdomsprofil for 

Maskinhallen.  

  

Der foreligger nu et idemateriale, der omsætter mange af de ønsker og udtryk som 

unge har udviklet, til en udviklingsplan for bygningen og området. Idematerialet er 

udviklet i samarbejde med ungdomsgrupper, som har udtrykt stor tilfredshed med 

resultatet, og som tillige har vist et stort engagement i den videre udvikling af 

bygningen og den tilhørende cafe.  

  

Der forventes en proces over ca. 4 år, hvor der gennem 3-4 faser videreudvikles på 

ungdomsaktiviteterne, parallelt med istandsættelsen af det samlede 

bygningskompleks. Den anbefalede proces vil skabe mulighed for at specielt 

cafeområdet kan igangsættes forholdsvis hurtigt.  

  

Det forudsættes i forløbet at evt. ændringer på foreningsområdet foregår 

sideløbende med udviklingen af multihusaktiviteter i ArenaNordområdet. 

Foreningslivet har peget på Arenaområdet som ideelt til at samle visse 

foreningsaktiviteter. Foreningslokalerne i Maskinhallen vil derfor med fordel kunne 

etableres som en del af de kommende multihusaktiviteter på Arena Nord.  

  

Der er i 2009 og overslagsårene afsat både drifts- og anlægsmidler til denne 

proces. Inden konkret vedtagelse skal der i samarbejde med teknisk forvaltning, 

laves en tids og handleplan, et samlet budget og en procesplan for udviklingen, 

som efterfølgende forelægges udvalget.  

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede i mødet den 3. december 2008 sagen. Gæster i 

mødet var kulturhusleder Jacob Dalsgaard og Jens Ole Amstrup, Soulfighters.  

  

Supplerende sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 04-03-2009 

I forlængelse af møderne i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og 

Ungdomsudvalget har forvaltningen videreført arbejdet med udvikling af 

Maskinhallen.  

Det er afgørende i det videre arbejde at:  

1)      der sikres alternative mødefaciliteter i det centrale Frederikshavn til 

foreningsområdet for de aktiviteter der måtte flyttes 

2)      at der i Maskinhallen er en organisation med ressourcer, der sikrer 

ungdomsaktiviteter i relation til idegrundlaget.  
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Begge udvalg støtter principielt de fremførte visioner i det forelagte ide - og 

visionsmateriale for Maskinhallen.  

Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om 1) og Børne- og Ungdomsudvalget 

om 2).  

Alternative mødefaciliteter til foreningsområdet.  

I forbindelse med udflytning af FFÍ s  børne– og ungdomsaktiviteter fra 

Stadionområdet til Fodboldvej fra 2005 er klubhuset (”Det Røde Klubhus”) i 

tilknytning til Stadion blevet rømmet.  

Huset, som ejes af Frederikshavn Kommune, anvendes i dag kun til aktiviteter ved 

kampafvikling på Stadion, og huset kan derfor anvendes til foreningsaktiviteter. 

Aktiviteter vedr. kampafvikling forventes at kunne flyttes til Arena Nord efter 

nærmere aftale. Huset er på 3 etager a` ca. 100 m2. Stue og 1. sal rummer hver tre 

gode mødelokaler, køkken mv., og 2. sal rummer lejlighed, som har været anvendt 

til beboelse.  

Maskinhallen er i dag driftsmæssigt knyttet til Kulturhusene i Frederikshavn, og det 

anbefales at Klubhuset også tilknyttes driftsmæssigt til Kulturhusene.  

Kulturhusene i Frederikshavn by vil herefter driftsmæssigt være - Det Musiske Hus, 

Maskinhallen, Kommandantbolig, Klubhus samt ”Majgaarden” ,som i dag er 

placeret i lejede lokaler på Frederikshavn Havn. Det forventes, at når Maskinhallen 

er renoveret er der er etableret øvelokaler til erstatning for lokalerne på havnen.  

Det er forvaltningens vurdering, at Det Røde Klubhus vil kunne anvendes 

umiddelbart. Der må dog forventes en mindre renovering af lejligheden, samt visse 

ændringer i stueplan. Omkring huset er i dag plankeværk til stadionbrug. 

Udearealerne kan i det videre inddrages til udeaktiviteter.  

Kulturhusene varetager følgende fællesfunktioner i husene:  

- organisering af lokaler 

- rengøring 

- bygningsdrift  

- evt. husråd 

  

Ungdomsaktiviteterne i husene er organiseret og drevet af Ungdomsafdelingen i 

regi af Børne- og ungdomsudvalget.  

Grundlaget for en aktiv Maskinhal er, at brugerne ( de unge) selv definerer og 

komponerer indholdet.  Det er afgørende at ungdomsaktiviteterne sikres 

organisering og personaleressurcer og at ungdomsaktiviteterne koordineres med 

de kulturelle aktiviteter, som arrangeres af kultu rhusene.  

Ved inddragelse af ”Det Røde Klubhus” i udviklingen af foreningsaktiviteter, åbnes 
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mulighed for at igangsætte 1. fase af udviklingen af Maskinhallen.  

  

I samarbejde med Teknisk Forvaltning anbefales følgende 1. fase:  

 

  - indgangsparti mod Bankpladsen renoveres og der skabes indgang til 

Maskinhallen fra foyerområde. 

  

  - 1. fase i udvikling af cafe med mindre scene igangsættes 

  

  -  der etableres øvelokaler på 1. sal over cafe og etableres vareelevator  

  

   -  Maskinhallen (sal) renoveres vedr. eksteriør og scene 

  

    - der foretages nødvendig renovering af klimaskærm  

   -  Det Røde Klubhus istandsættes til foreningsbrug.  

  

I udviklingen af Maskinhallen indgår ønsket om at etablere ungdomscafefaciliteter. I 

dag håndterer Det Musiske Hus serviceringen ved koncertafvikling i Maskinhallen. 

Det foreslås derfor at der udvikles egentlig forpagtningsordning, hvor bar - og 

cateringsaktiviteter i Det Musiske Hus drives sammen med kommende 

ungdomscafeaktiviteter i Maskinhallen. Der etableres et niveau med 

anretterkøkken.  

Der er til projektet disponeret samlet 5.211 mio. i anlægsramme i årene 2009 og 

2010, og samtidig i budget 2008 og overslagsårene afsat 798.000 kr. i afledte årlige 

driftsudgifter til udvikling af aktiviteter i Maskinhallen. Der udarbejdes til Kultur- og 

fritidsudvalget og til Børne- og Ungdomsudvalget et fælles oplæg til  drift af 

aktiviteter i Maskinhallen med økonomisk  bidrag fra begge udvalg. 

Samtidig indgår i udviklingen 60.000 kr. i årlig lejeudgift til øvelokaler til foreningen 

Maigaarden.  

Det er afgørende for udviklingsprocessen at der udvikles fortsat dialog med 

foreningsaktiviteterne i både Maskinhallen og Det Røde Klubhus.  

Det foreslås derfor at Folkeoplysningsudvalget og inddrages i arbejdet, så der fra 

starten af processen sikres en tæt og fortsat dialog med de mange parter.  

Renovering og driftsudgifter til Det Røde Klubhus er ikke medtaget i de 

disponerede anlægs - og driftsrammer 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,  

- at Det Røde Klubhus inddrages i udviklingen af foreningsaktiviteter i det centrale 

Frederikshavn  
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- at Folkeoplysningsudvalget inddrages i processen  

- at 1. fase i udviklingen af Maskinhallen igangsættes  

- at byrådet anmodes om frigivelse af anlægsrammen for 2009.  

 

Supplerende sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 04-03-2009 

. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

Udvalget foreslår, at der afholdes fællesmøde med Børne- og Ungdomsudvalget 

om sagen. 

  

Fraværende: Inge Støtt.  

 

Bilag 

Anlægsbudget Maskinhallen (dok.nr.20330/09) 
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13.   Orientering om budgetopfølgningsprocedure for 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Direktionen har udarbejdet forslag til budgetopfølgningsprocedure for 

Frederikshavn Kommune.  

Økonomiudvalget har på sit møde 18. februar 2009 godkendt ny procedure for 

budgetopfølgning i Frederikshavn Kommune.  

  

Proceduren fremsendes hermed til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.  

 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager 

budgetopfølgningsproceduren til efterretning. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

Godkendt.  

  

Fraværende: Inge Støtt.  

 

Bilag 

Budgetopfølgningsprocedure for Frederikshavn Kommune (dok.nr.3435/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/556 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: HAVE 

 Besl. komp: KFU 
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14.   Orientering om aktivitetsniveauet i bibliotekets filialer  

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes Biblioteker indbefatter 2 mindre lokalbiblioteker i 

henholdsvis Ålbæk og Østervrå. Begge lokalbiblioteker skaber, støtter og beriger 

aktiviteter i lokalsamfundet udover betjening af lånerne. Blandt aktiviteterne kan 

nævnes engagement i børnekulturel uge, samarbejde med dagplejegrupper m.fl. 

omkring mindre børns møde med bøger, deltagelse i egnsmarked, satellit for 

borgerservice samt udstillinger for børn og voksne.  

  

Udlånet af børne- og voksenmaterialer fordeler sig således i 2008:  

Ålbæk på 1.596 indbyggere og med en ugentlig åbningstid på 12 timer havde i 

2008 et udlån på 12.740 enheder fordelt på ca. 550 aktive lånere. En stigning på 

2.936 enheder i forhold til 2007.  

Østervrå på 1.405 indbyggere og med en ugentlig åbningstid på 7 timer havde i 

2008 et udlån på 18.908 enheder fordelt på ca. 450 aktive lånere. En stigning på 

299 enheder i forhold til 2007.  

Det samlede biblioteksvæsen udlånte i 2008 i alt 638.774 enheder – en stigning på 

2½ % i forhold til 2007.  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Inge Støtt.  

 

Bilag 

Filialbeskrivelse lokalbibliotekerne i Ålbæk og Østervrå  (dok.nr.16573/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2369 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: thpd 

 Besl. komp: KFU 
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15.   Status Sæby Kulturhus 

 

Sagsfremstilling 

Sæby Kulturhus er placeret sammen med bibliotek, musikskole og svømmebad og 

udgør samlet ”Kulturtorvet”. Byggeriet af det samlede bygningskompleks er 

foregået over en periode på 4- 5 år – og afsluttet med indvielse af Sæby 

Svømmebad ultimo 2006.    

  

Ved etableringen var kulturhusdelen primært tænkt som aktivitetshus for mange 

lokale foreninger. I visionen for det samlede område indgik ønsket om at 

”Kulturtorvet” kunne blive et kulturelt kraftcenter i Sæby og at kulturhusdelen med 

musikskole desuden kunne rumme eks. koncert, teater - og biografaktiviteter. 

  

Kulturhusdelen blev i gl. Sæby Kommune organiseret med adgang for 

foreningslivet og administrativt styret gennem en deltidsansat servicemedarbejder. 

Servicemedarbejderen blev tilknyttet rådhusdriften på Sæby gl. Rådhus med 

reference hertil (Teknisk Forvaltning). Lokalebooking styres gennem 

”planbookordningen”.  

  

Der er ikke afsat midler til kulturaktiviteter.  

  

Der er et budget 2009 på 467.020 kr. – fordelt på 190.000 kr. til deltids 

servicemedarbejder, 220.000 kr. til rengøringskontrakt og 57.000 kr. til 

vedligeholdelse. Huset indgår i ejendomssektionens bygningsområde mht. årligt 

tilsyn. 

  

Efter kommunesammenlægningen indgår Sæby Kulturhus organisatorisk i 

Frederikshavn Kulturhuse. Der er sket en budgetmæssig samkøring af husenes 

budgetter og referencen er til kulturhuschefen.  

  

Der er i dag en meget stor brug af huset til vidtspændende aktiviteter blandt de 86 

forskellige brugere og i gennemsnit benyttes huset af 15-20 foreninger pr. uge. En 

del foreninger benytter huset 1-3 gange årligt, typisk til generalforsamlinger og 

større arrangementer. Hovedparten af brugerne er ældre medborgere, som 

benytter huset i hverdagen, fra tidlig eftermiddag til sen aften. Huset  benyttes 

væsentligt mindre i weekenderne.  

  

Brugermødet viste generel stor tilfredshed med rammerne, men også stort behov 

for større nærhed i koordineringen og løsningen af mange dagligdags spørgsmål.  

  

Citat – brugermøde: 

”Der var generel glæde over de fine rammer i huset og en stor bredde i 

anvendelsen: Ud over foreningernes mødeaftener, var der tale om 

generalforsamlinger, kurser og seminarer, foredrag, bestyrelsesmøder, 

koncerter, teaterforestillinger, biograf, tallotteri/banko, udstillinger, 
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juletræsfest, dansestævner og afholdelse af nationaldags fejring.  

Der var aktiviteter for alle aldre og for forsamlinger fra 8 til 180 deltagere.”  

  

I efteråret 2007 blev etableret en ledergruppe med lederne fra bibliotek, 

musikskole, svømmehal og kulturhuse. Kulturhusene er overordnet tovholder og 

biblioteket varetager koordineringsopgaver i det daglige arbejde og indkalder til 

møder for gruppen mv.  

  

Midler til dette er organiseret gennem midler Sæby Bibliotek tidligere anvendte til 

sekretariat for Kulturelt Samråd. 

  

Der er i Torvegruppen i perioden taget initiativ til følgende: 

-          etablering af hjemmeside i samarbejde med Kulturhusene   

 www.saebykulturhus.dk 

-          igangsættelse af navnekonkurrence  

-          etablering af skilte i området  

-          indkaldelse til brugermøde mv.  

-          ansøgning til KFU for budget 2009 - om midler til kulturformidling , 15 t. 

ugentligt og midler til kulturaktiviteter. Ansøgningen blev ikke medtaget i det videre 

budgetarbejde.  

  

Derudover er indledt drøftelse med Teknisk Forvaltning om omorganisering af 

service- og rengøringsområdet. Der er enighed om at skabe større klarhed og 

tilknytning til kulturhusaktiviteter på serviceområdet.  

  

Der sigtes mod: 

-          at servicemedarbejderen tilknyttes ”kulturhusene” og indgår i gruppen af 

kulturhusteknikere - mhp. service i primært kulturhusdel, suppleret med 

enkelte servicefunktioner i bibliotek og musikskole.  

-          at rengøringsfunktioner samarbejdes mellem bibliotek, gl. Rådhus og 

kulturhusdel  

-          at lokalebooking indgår i kulturhusenes samlede lokalebooking, stadig 

gennem planbook  

  

Torvegruppen fastholdes som lokal organisering med biblioteket som koordinator 

med reference til kulturhusene vedr. kulturhusdelen.  

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Inge Støtt.  

 

 

http://www.saebykulturhus.dk/
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16.   Tilskud til eliteidrætten i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Der foreligger evaluering fra Frederikshavn Fox og Frederikshavn ishockeyklub 

Elite Nord på baggrund af tildelte tilskud i 2008 på 500.000 kr. til deling.    

Frederikshavn Byråd besluttede i budget 2006 og efterfølgende år at afsæt te midler 

til at understøtte processen omkring udvikling af eliteidrætten i Frederikshavn 

Kommune.  

Midtvejsevalueringen beskriver samarbejdet mellem Frederikshavn Fox Team Nord 

og Elite Nord i det forløbne år omkring bl.a. markedsførings- og 

sponsorsamarbejdet.  

Det årlige tilskud på 2 x 250.000 kr. til fordeling mellem klubberne er udbetalt 

administrativt for 2009.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Inge Støtt.  
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17.   Afrapporteringer og regnskaber ansøgninger 2008  

 

Sagsfremstilling 

A. Frederikshavn Firmaklubber fremsender regnskab for Bluesfestivalen 2008. 

Regnskabet viser indtægter for 407.829,80 kr. og udgifter for 821.214,37 kr.  

Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske støtte til Bluesfestivalen i form af 

en underskudsgaranti på 50.000 kr. kommer således til udbetaling.  

  

  

  

B. Affaldskampagnen for 5-8 årige børn i børnehaver og SFO´er fremsender 

evaluering af projektet SKRALDIADEN 2008. Projektet lærte børnene om affald 

gennem leg og musik samt en god historie og sluttede med en kæmpe musical 

med deltagelse af 544 børn og en del voksne. Showet var fordelt med forestilling 

formiddag og eftermiddag og det oplyses, at skuespillerne havde bedst fat i 

aldersgruppen fra SFO´erne end de helt små. 

Flere har endvidere deltaget i projektet ude i institutionerne, men ikke haft mulighed 

for fuld deltagelse til musicalen. Projektet mødte stor pressedækning.  Det 

udarbejdede materiale i form af oplæsningsbøger, kalender og 

badges samt breve var en succes hos børnene.   

Projektgruppen vurderer, at affaldskampagnen absolut er værd at gentage 

fremover, men med 2 års interval. Der er allerede planer i gang for erhvervelse af 

flere eksterne midler og en mere effektiv og målrettet formidling af kampagnen med 

henblik på endnu højere deltagerantal.   

Regnskabet balancerer med 170.000 kr. Heraf har Kultur- og Fritidsudvalget samt 

Børne- og Ungdomsudvalget hver ydet 10.000 kr.   

  

  

  

C. Foreningerne bag Glade Sommerdage 2008 den 10. august i Sæby fremsender 

afrapportering og regnskab for bevilget tilskud fra Kulturelt Samråd og  Kultur- og 

Fritidsudvalget på 12.000 kr. fra hver.  

Afviklingen var belastet af aflysninger pga. vejret, men dagen udviklede sig til en 

stemningsfuld, afslappet og oplysende tidsrejse. Konceptets grundide blev 

videreudviklet med en satsning på historiefortælling i forbindelse med 

levendegørelsen af tiden 1880-1900. Også børnenes medvirken var opprioriteret. 

Skuespillerne færdedes i en større del af den gamle bydel og havn med små 

scener og replikskifter. Hestevognen og kunstmalernes ageren var også en 

gentagelse af forrige års succes. Børneaktiviteterne og koncerterne var vellykkede, 

ligesom sejlturen med Ibsens Kapel. Den afsluttende havnekoncert blev en 

stemningsfuld oplevelse. Pressedækningen blev bl.a. formidlet gennem en 

dobbeltside trykt som "Sæby Lokaltidende" med materiale fra bibliotek og museum.  

  

Arrangementet gav et underskud på 519,41 kr., hvilket begrundes med lavere 

omsætning i Café Sommerglæder pga. vejret og hvepseplage.  

 

 Åben sag 
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D. Arrangørerne bag Børnekulturfestivalen 2008 i Skagen  fremsender regnskab. 

Regnskabet viser et overskud på 30.197,32 kr. som overføres 

til Børnekulturfestivalen 2009, hvor arbejdet allerede er startet med første møde 

den 13. februar.    

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Inge Støtt.  

 

Bilag 

Regnskab Bluesfestival 2008  (dok.nr.10977/09) 

Afregning og afrapportering Skraldiaden  (dok.nr.10595/09) 

Regnskab og beretning afvikling Glade Sommerdage 10/8-2008 i Sæby (dok.nr.7513/09) 

Afregning og regnskab Børnekulturfestival 2008 Skagen  (dok.nr.13209/09) 
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18.   Økonomirapport 2008  

 

Sagsfremstilling 

Der foreligger økonomirapport for 2008 til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Inge Støtt.  
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19.   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 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Inge Støtt.  

 

Bilag 

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

 

 
 


