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1.   Samspil omkring Sæby Kulturhus - navnekonkurrence 

 

Sagsfremstilling 

Ved etableringen af ku lturhusdelen – som den tredje og sidste del af ”Kulturtorvet” i Sæby, 

blev kulturhusdelen ramme om foren ings- og kulturaktiv iteter og samtid ig ramme om 

undervisnings- og administrationslokaler for Sæby Musikskole (nu Sæby-afdeling af 

Frederikshavn Musikskole).  

  

En lang række foreninger, der havde til huse i eksempelvis Algade 3 og Musikhuset på 

Skolegade (Sæbygarden), flyttede ind og bruger kulturhusdelen med faste ugentlige 

aktiviteter.  

  

”Kulturtorvet” i Sæby består i dag af 4 hovedfunktioner:   

  

                 Bib liotek 

                 Musikskole  

                 Svømmehal 

                 Kulturhusdel   

  

Kulturhusdelen har mange opgaver. Den skal være samlingspunkt for mangesidige 

kulturelle aktiv iteter i Sæby. Huset er mødested for foreninger, aktivitetshus for institutioner 

og lokalbefo lkn ing, og skal fastholde og videreudvikle den stærke ku lturbevidsthed, der er i 

Sæby. En stærk historie og en lokal stolthed danner grobund for mangfoldige kulturudtryk.  

Disse mange akt iviteter skal være med til at understøtte den lokale bevidsthed og identitet 

og Sæbys placering i både kommune og region.  

  

Efter områdets etablering er arbejdstitlen på ku lturhusdelen ”Sæby Kulturhus” ført videre 

uændret. Da huset skal understøtte og videreudbygge områdets lokale identitet og 

kulturbevidsthed, er der behov for at få kulturhusdelen endelig navngivet. Det skal 

understreges, at navnet ”Sæby Kulturhus” naturligt kan kandidere til det endelige valg, men 

en sådan proces skaber opmærksomhed og engagement og vil samtidig være inspiration til 

det videre arbejde i huset. 

  

Huset er lokalområdets forsamlingshus, men akt iviteter og tilbud skal være af en sådan art, 

at nye mennesker træffes og grupper finder sammen, så der skabes gensidig inspiration og 

udvikling.  

  

Der er i kulturhusdelen for huset afsat midler til serviceopgaver overfor de mange 

foreninger, der bruger huset - der er til gengæld ikke afsat midler til, at huset kan arrangere 

og udvikle kulturarrangementer.  

                                             

  

De 4 institutioner, der i dag indgå i ”Kulturtorvet”, har derfor nedsat en Torvegruppe, der 

består af lederne fra svømmehal, musiksko le, b ibliotek og ku lturhusene i kommunen. 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14717 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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I takt med udviklingen af samarbejdet vil ambitionen over tid være, at skabe grundlag for et 

bredt aktivitetsniveau, som indeholder foren ingsaktiviteter, aktiviteter for institutionerne og 

fællesaktiviteter for det samlede område.  

  

  

Kulturhus delens aktivitetsniveau: 

  

4 ”div isioner” er et b illede på den bredde og variation af aktiviteter, man skal møde i huset: 

  

 1. d ivision. Almindelig klubvirksomhed og foreningsvirksomhed. De lokale 

klubber og foren inger har brug for lokaler til deres møder og sammenkomster for 

deres egen kreds. Det vil ofte være ugentlige møder, hvor der skal være adgang til 
skabe og køkken.  

  

 2. d ivision. Kulturtorvets eget brug af lokaler. Det kunne være musikskolens 

afslutningskoncert, bibliotekets børneteater eller et arrangement i samarbejde med 

svømmehallen. Eller i samarbejde med partnere i lokalområdet.  

  

 3. d ivision. Enkeltstående arrangementer, hvor salen eller andre lokaler bliver lejet 

til f.eks. foredrag, teater eller koncerter med offentlig adgang.  

  

 4. d ivision. Kulturhusets egne arrangementer. Her er tanken, at Kulturhuset 

fungerer som kulturfo rmidler:  

Dels med afsæt i henvendelser, skal Kulturhuset pege på muligheder og skabe 

kontakter, kunne afholde events, festivaler og ku lturuger, hvor ku lturhuset står som 

initiat ivtager i tæt samarbejde med øvrige huse i kommunen. Det skal bemærkes, at 

dette vil kunne udvikles i takt  med mulige ressourcer til huset. 

  

Kulturhusdelen og musikskoledelen b lev taget i brug i efteråret 2005. Festugen, der 

markerede ibrugtagningen, viste tydeligt hvor mange forskellige akt iviteter og aktører, der 

kunne have glæde af at bruge huset og hinanden. 

  

Siden har der været mere stille . Der er rigtig mange aktiv iteter, men de går upåagtede hen, 

og der er kun få offentlige arrangementer.   

  

 ”Torvegruppen” har derfor igangsat de første skridt i videreudvikling af de mange 

eksisterende aktiviteter i huset 

  

      - hjemmeside på ku lturhusdelen  

      - der p lanlægges en navnekonkurrence 

            - skiltningen i området udvikles i samarbejde med Teknisk Forvaltning  

  

  

Hjemmeside  
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Hjemmesiden redigeres af b iblioteket, og er ved at være klar. Her kan borgerne få overblik 

over alle akt iviteterne og blive inspireret til at b ruge faciliteterne. Herigennem annonceres 

navnekonkurrencen.  

  

Navnekonkurrence  

Navnekonkurrencen foreslår Torvegruppen afholdt i januar/februar 2009, hvor de indkomne 

forslag kan ses på hjemmesiden og på opslag i husene omkring ku lturtorvet.  

  

Sekretariat for navnekonkurrencen er Sæby Bibliotek, som er lokal koord inator for 

fællesaktiviteter i Torvegruppen. 

  

Afgørelsen træffes af en komité sammensat af  repræsentanter fra Kultur- og 

Fritidsudvalget, forvaltning og Torvegruppe, samt tre udvalgte repræsentanter for 

brugerforeningerne i huset. Foreningsrepræsentanterne udpeges på brugermøde primo 

januar 2009. Torvegruppen foreslår, at Kultur- og Frit idsudvalget udpeger 3 repræsentanter 

til komitéen til at supplere repræsentanter fra forvaltning, brugerforeningerne og 

Torvegruppe. 

  

Præmien for det bedste forslag er 2x2 fribilletter til fo restillinger i kulturhuset, - efter aftale 

kan den ene forestilling være i Det Musiske hus. 

  

Skiltning i området 

Der etableres skiltning på hovedfærdselsårer, som fører op til kulturhus området. Samtid ig 

etableres i forlængelse af den planlagte navnekonkurrence, intern skiltning i området. 

Skiltningen adviserer borgere og brugere om de enkelte funkt ioner i området.  

  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

De anførte aktiviteter afholdes indenfor eksisterende økonomiske rammer.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  

- navnekonkurrence til navngivning af Sæby Kulturhus igangsættes i januar 2009  

- Kultur- og Fritidsudvalget udpeger 3 repræsentanter til komitéen til at 

finde vinderen af navnekonkurrencen   

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2008 

Navnekonkurrencen sættes i gang og repræsentanter fra brugerne inviteres til 

møde med udvalget til drøftelse og beslutning af navn.  

 

Supplerende sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 01-04-2009 

Efter Kultur- og Fritidsudvalgets igangsættelse af navnekonkurrencen har den 

nedsatte arbejdsgruppe gennemført processen. Der har deltaget repræsentanter 

for institutioner og foreninger i området i arbejdsgruppen.  
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Sæby Folkeblad har deltaget som partner i processen. Processen har skabt en ikke 

ringe interesse for at deltage og givet megen opmærksomhed til kulturhuset. Der er 

på nuværende tidspunkt indkommet 32 forslag. Forslagene kan ses på 

www.sæbykulturhus.dk   

  

Arbejdsgruppen vil i mødet den 1. april fremlægge gruppens forslag til navn på 

huset - 3 forslag fremlægges med 1. 2. og 3. prioritet.  

 

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 01-04-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at arbejdsgruppens fremlagte prioritering 

godkendes.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. april 2009 

Godkendt.  

  

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

 

Bilag 

Lukket bilag - Navneforslag (dok.nr.30839/09) 

 

http://www.sæbykulturhus.dk/
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2.   Gennemførelse af udbudsforløb for Kappelborg  

 

Sagsfremstilling 

Byrådet besluttede den 28. marts at 2007 at den tidligere Kappelborgskole skal 

anvendes til kulturhus. Kulturhuset er blevet døbt Kappelborg.   

  

I det udviklingsarbejde, der tidligere var foretaget af Skagen Kommune var det 

fastlagt, at projektet skulle rumme bibliotek, musikskole, biograf og 

foreningsfaciliteter. Disse aktiviteter, ca. 2/3 af komplekset, var disponeret til ca. 

3000 m
2
. Kappelborgskolen har et samlet etageareal på ca. 4800 m

2
.  

  

Medio 2007 fastlagde den politiske styregruppe rammerne for udviklingsarbejdet:    

       huset skal være for både skagboer og gæster  

       huset skal have aktiviteter hele året  

       der inddrages en bred kreds af interessenter  

       det samlede areal skal indgå i projektudviklingen  

       1/3 af kulturhuset skal udvikles kommercielt  

       støttemuligheder fra fonde afsøges  

       der skal sikres en løbende offentlig formidling af projektet   

  

I foråret 2008 blev der gennemført en omfattende analyse af bygningskomplekset, 

og den tilknyttede bygherrerådgiver har udarbejdet teknisk og indholdsmæssig 

kravspecifikation. I sommeren 2008 gav Realdania tilsagn om udviklingsstøtte på 1 

mio. kr. til supplerende forundersøgelse. Denne blev gennemført i efteråret 2008 og 

har bidraget til en kvalitetsmæssig styrkelse af projektet. Især ud earealerne og 

husets tilknytning til byrummene er styrket.  

  

Den politiske styregruppe har bearbejdet rapporterne og anført elementer fra disse, 

der kan indgå i det kommende udbud. Rapporterne vedrørende bymiljøet er 

videresendt til Plan- og Miljøudvalget til videre foranstaltning.  

  

Det er en kondition i udbuddet, at en kommende byder  leverer bud på udvikling af 

de kommunale elementer i bygningskomplekset, dvs. bibliotek, musikskole, 

foreningsfaciliteter, biograf , og samtidig – uden prisangivelse – anviser løsninger 

på udearealernes anvendelse og tilknytning til bymiljøet.   

  

Det er samtidig en kondition, at en kommende byder skal levere løsningsforslag 

vedrørende anvendelse af de kommercielle områder i  Kappelborg.  

  

I det af styregruppen vedtagne grundlag for projektet er følgende hovedområder 

skitseret som kommercielle anvendelsesmuligheder:  

  

       Cafe og restaurant  

       Sundhed, wellness og fitness 

       Kunst, design, formidling/medier 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4900 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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       Erhvervs – og forretningsservice  

  

Som anført i tidsplanen vil der medio 2009 ske en vurdering af indkomne forslag.   

  

Den nedsatte dommerkomité er sammensat af repræsentanter fra følgegrupper og 

politisk-administrativ styregruppe og vil efter udvælgelse af vinderforslag den 12. 

august 2009 forelægge endeligt projektforslag til byrådets godkendelse. 

Dommerkomitéens vinderforslag behandles af Kultur- og Fritidsudvalget og 

Økonomiudvalget på fællesmøde den 19. august 2009 i forbindelse med 

Økonomiudvalgets ordinære møde.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Huset udbydes med en total anlægsramme på 32 mio. kr. eks. løst inventar for den 

kommunale del.   

  

Da den politiske styregruppe har forudsat, at 1/3 af byggeriet skal finansieres 

kommercielt er den kommunale anlægsramme for selve bygningen 32 mio. kr. 

svarende til 10.000kr./m
2
 for de kommunale andele. Udbuddet sker som en 

totalentreprise, hvor de bydende konkurrerer på bedste bud inden for den udmeldte 

ramme. Midlerne er disponeret som en del af de afsatte midler i 

investeringsoversigten for 2010 og overslagsårene.  

  

Det er i udbuddet forudsat, at entreprenøren afleverer byggeriet med en fuld 

retablering af friarealbelægninger mm. Forvaltningen er i øjeblikket ved at afsøge 

mulighederne for diverse fondstilskud til huset med henblik på at nedbringe den 

samlede anlægssum. Derved kan frigøres midler til udearealdesign og etablering af 

nye belægninger på friarealer, gårdrum og haveanlægget vest for bygningerne. 

Endeligt designforslag og finansieringsplan vil foreligge, når det vindende projekt er 

udpeget dvs. ultimo 2009, hvorefter friarealplanen vil blive forelagt til politisk 

godkendelse.  

 

Indstilling 

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

Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at den kommunale del af 

bygningskomplekset Kappelborg udbydes til en samlet udbudssum på netto 32 

mio. kr. i henhold til investeringsoversigten for 2010 og overslagsårene.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen, dog således at byggeriet udbydes 

både som totalentreprise og fag-entreprise.  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009 

Taget af dagsordenen. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 01-04-2009 

Sagen genoptages i Kultur- og Frit idsudvalget efter vurdering i byrådssekretariatet. Kultur- 

og Frit idsudvalget har herefter kompetencen til at gennemføre udbudsforløbet iht. til 
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udvalgets beslutning. 

  

I Kultur- og Fritidsudvalgets  tidligere beslutning blev det indstillet at projektet skulle 

udbydes som både total - og fagentreprise. Dette er ikke muligt jvf. udbudsreglerne. Der 

vedlægges jurid isk notat til sagen. 

  

  

Udbudsprocessen gennemføres iht. den fremlagte tidsplan. Efter bedømmelseskomiteens 

udvælgelse af vinderprojekt medio august 2009, indstilles dette efterfølgende til Kultur- og 

Fritidsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. 

  

  

 

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 01-04-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget udbyder den 

kommunale del af by gningskomplekset Kappelborg som totalentreprise 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. april 2009 

Godkendt.  

  

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

 

Bilag 

Bilag 1 - Lukket bilag -Skagen Kulturhus - Grundlag - Rettet 23-10-2007 (dok.nr.289790/08) 

Bilag 2 - Lukket bilag - Udbudsforudsætninger - mgj-KFU-mar09.doc (dok.nr.19728/09) 

Bilag 3 - Lukket bilag - Tidsplan 250209.PDF (dok.nr.19766/09) 
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3.   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 forløbet 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 samle de 

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 kulturhusene.  

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.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

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

om sagen. 

  

Fraværende: Inge Støtt.  

 

Supplerende sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 01-04-2009 

Sagen genoptages på baggrund af det afholdte fællesmøde 17. marts mellem 

Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.  

  

 

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 01-04-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. april 2009 

Renovering af Maskinhallen igangsættes med afsæt i de eksisterende aktiviteter. 

Beslutningen om evt. ændring af Maskinhallens profil udsættes . Sagen 

genoptages. 

  

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

 

Bilag 

Anlægsbudget Maskinhallen (dok.nr.20330/09) 
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4.   Medlemsskab af Den Vestdanske Filmpulje  

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har siden 2001 deltaget som medlem i arbejdet i Den 

Vestdanske Filmpulje. I de forløbne år har dette været grundlaget for kommunens 

støtte til Nordisk Filmfestival, som hvert andet år gennemføres i Frederikshavn 

Kommune. Samarbejdet giver netværk og viden om udviklingen indenfor området 

og knytter Frederikshavn Kommune til netværket indenfor den Vestdanske 

Filmpulje, som ud over Frederikshavn har følgende kommuner som medlem – 

Holstebro, Viborg, Århus og Aalborg. 

Der planlægges igen Filmfestival i 2009 i Frederikshavn Kommune. Ved disse 

festivaler vises 60 – 80 film i løbet af fire dage – filmene præsenteres på 

biblioteker, gymnasier og i kommunens kulturhuse. 

Dette års festival afholdes 5-8 november. Se www.laternanordica.dk 

  

  

Der har i årene været et medlemsbidrag på 1 kr. pr. indbygger. Dette har skabt 

mulighed for, at Nordisk Filmfestival har kunnet søge støtte i puljen til festivalens 

aktiviteter. Puljen har støttet de tilbagevendende festivaler med op til  100.000 kr. 

pr. festival. 

  

I bestyrelsen for Den Vestdanske Filmpulje er besluttet, at kommuners bidrag efter 

kommunesammenlægningerne kan fastholde på oprindelig størrelse.  

  

Via medlemsskabet i Den Vestdanske Filmpulje har Frederikshavn Kommune 

deltaget i en udviklingsproces på film- og medieområdet, hvor den nordjyske og 

midtjyske regions udviklingsafdelinger vedr. kultur og erhverv har været tovholder  

Der foreligger et grundigt udviklingsmateriale til projektet.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Frederikshavn Kommune deltager i Den 

Vestdanske Filmpulje i 2009 med en udgift på 40.000 kr. finansieret af de frie 

kulturmidler.  

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. april 2009 

Godkendt.  

  

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

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/3501 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 

 

http://www.laternanordica.dk/
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5.   Årsberetninger 2008 for Kultur- og Fritidsudvalgets 

omkostningssteder samt opgørelse af overskud / underskud 

 

Sagsfremstilling 

Lederne for de enkelte omkostningssteder har udarbejdet årsberetninger for 

regnskabsåret 2008. Årsberetningen omhandler: 

 kort præsentation af den enkelte institution / enhed  

 orientering om regnskabsresultatet - herunder redegørelse for årsagen til, 
at regnskabet viser over- eller underskud samt forslag til, hvorledes 

overskud ønskes anvendt og underskud finansieres  
 beskrivelse af de opnåede resultater i 2008  

  

I henhold til regelsættet for økonomisk decentralisering har Børne- og 

Kulturforvaltningen opgjort det samlede overskud, der kan overføres t il 

regnskabsåret 2009 til 5.743.418 kr.  

  

Beløbet fordeler sig på følgende hovedområder: 

Fritidsfaciliteter 4.060.866 kr. 

Kultur -10.624 kr.  

Folkeoplysning 1.693.176 kr.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 

 de udarbejdede årsberetninger tages til efterretning  

 Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at det opgjorte 
overskud på 5.743.418 kr. overføres til budget 2009  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. april 2009 

Godkendt.  

  

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

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/16294 

 Forvaltning: BKF  

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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6.    Nordiske Idrætslege i Skagen 2009  

 

Sagsfremstilling 

De årlige Nordiske Idrætslege / ungdomslege afholdes  den 29.- 31. maj, 2009 i Skagen 

med deltagelse af gl. Skagen Kommunes venskabsbyer: Kristinehamn (S), Farsund (N) og 

Seinäjoki (SF).  

Siden 80´erne har Skagen og venskabsbyerne afholdt et ungdomstræf med idræt som 

samlingspunkt. Venskabsstævnet er for aldersgruppen 12-14 år med sportsgrene 

som fodbold, svømning samt gymnastik. I 2009 planlægges med maksimum 214 udøvere, 

15 ledere, 6 chauffører, 8 VIP´ere samt 8 arrangører. Fra venskabsbyerne deltager 

desuden 2 repræsentanter ti l  at overvære Venskabsstævnet. Venskabsbyerne står selv for 

rejseomkostningerne og indkvarteringen vil  så vidt muligt være på Skagen kultur - og 

fritidscenter.   

Idrætssamvirket i  Skagen er arrangør og søger om 166.400 kr. samt en underskudsgaranti 

ti l  afviklingen.  

I forbindelse med deltagelse i  idrætslegene i Finland i 2008 bevilgede Kultur- og 

Fritidsudvalget 37.500 kr. og Økonomiudvalget 75.730 kr. ti l  dækning af udgifterne. 

Regnskabet viste efterfølgende et overskud på 59.243,79 kr. Dette beløb er indbetalt til  

kommunens konto.  

Frederikshavn Byråd vedtog den 17. d ecember 2008, at "Frederikshavn Kommune, på 

vegne af Skagen by, påtager sig værtskabet af Ungdoms Lege 2009, idrætsdelen. 

Men at man lader det politiske parallelle forløb falde bort. At man efter 2009, 

henstiller idrætsudøvere til at deltage i de arrangementer der i øvrigt finder sted i 

Frederikshavn Kommune".    

 

Indstilling 

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

økonomiudvalget at bevilge 166.400 kr. samt en underskudsgaranti op til 200.000 kr. til 

Nordiske Idrætslege 2009. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. april 2009 

Udvalget anbefaler at bevilge 180.000 kr.  

  

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

 

Bilag 

Ansøgning om underskudsgaranti til afvikling af Nordiske idrætslege 2009 i Skagen  (dok.nr.26947/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14710 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU/ØU 
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7.   Ansøgning om støtte til vedligeholdelse af Drachmanns Hus 

i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Fonden Drachmanns Hus paa Skagen og det dertil knyttede Holger Drachmanns 

legat for Forfattere fremsender projektforslag for reparationer og forbedringer af 

Villa Pax samt konservering af interiøret. Endvidere regnskab for perioden 1. 

oktober 2006 - 30. september 2007. Regnskab for efterfølgende periode forventes 

at foreligge i mødet.  

  

Villa Pax blev beboet af Holger Drachmann indtil hans død i 1908.  Huset blev 

i 1910 overdraget til Fonden og har siden været tilgængelig for offentligheden 

herunder benyttet til talrige kulturelle arrangementer. Huset er under daglig ledelse 

af bibliotekar Hans Nielsen. Besøgstallet udgør ca. 10.000 årligt.    

  

Fonden oplyser, at det Realdania støttede projektforslag for husets 

bygningsmæssige tilstand og en del af det originale interiørs stand kræver, at der 

gennemføres omfattende reparationer og forbedringer af bygværket og 

konservering af interiøret jf. Bevaringscenter Nordjyllands beskrivelse omkring 

inventaret, som bl.a. er angrebet af skadedyr. 

  

Projektforslaget viser, at de nødvendige arbejder beløber sig til ca. 5,6 mio. kr. inkl. 

moms. Med baggrund i vedlagte regnskab ser fonden sig ikke i stand til at løfte 

opgaven økonomisk. Realdania har ydet 200.000 kr. til udarbejdelse af 

projektforslaget. Derudover bliver Kulturarvsstyrelsen og en række andre 

bidragydere anmodet om økonomisk støtte til gennemførelsen af projektet.  

  

Det vedlagte regnskab viser omsætningsaktiver for 157.806 kr. Øvrige aktiver er 

båndlagte obligationer samt Drachmanns hus med indbo og kunstgenstande.  

  

Det er bestyrelsens opfattelse, at Drachmanns Hus paa Skagen har en betydelig 

kulturhistorisk værdi. Huset udgør en væsentlig del af den kulturhistorie, der knytter 

sig til Skagens malerne og den koloni af kunstnere, der satte sit præg på Skagen i 

sidste halvdel af det nittende og starten af det tyvende århundrede og satte varige 

spor i dansk digter- og malerkunst. 

  

Der søges ikke om et specifikt beløb. Fonden oplyser, at en del fonde, hvor der 

tidligere er søgt om støtte, har tilkendegivet, at det anses for vigtigt, at kommunen 

bakker projektet op og dermed signalerer, at fonden har lokal opbakning til 

projektet. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere støttet Drachmanns Hus i Skagen. 

Kultur- og Fritidsudvalget kan vurdere projektet ud fra dets betydning for bevaring 

af kulturarven samt dets betydning for turismen i Skagen. 

     

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/3054 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. april 2009 

Udvalget anbefaler at projektet støttes. 

  

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

 

Bilag 

Henvendelse med status Drachmanns Hus - bygninger og interiør - årsregnskab 06-07 - Fonden 

Drachmanns Hus.  (dok.nr.21998/09) 
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8.   Uddeling af Brøndums Legat - april 2009  

 

Sagsfremstilling 

Brøndums Legat - tilskud til kulturelle formål, administreres af Kultur - og 

Fritidsudvalget. Tilskud kan søges til initiativer, der har som formål at fremme gl. 

Skagen Kommunes kulturelle udvikling. Ansøgning om tilskud skal belyse idé og 

formål med initiativet og skal indeholde budget og tidsplan for dets gennemførelse.  

  

I april 2009 er der 8.000 kr. til uddeling. 

  

Følgende ansøgninger er modtaget:  

  

Skagen Egnsspil 2009, "Find Anna"  

Kultur- og Fritidsudvalget, Brøndums Legat støttede den 3. december 2008 Skagen 

Egnsspil 2009 med et tilskud på 25.000 kr. Som et supplement til denne ansøgning 

genfremsendes ansøgningen med ønske om yderligere tilskud. Egnsspillet opføres 

som et jubilæumsspil i anledning af Anna Anchers 150 års fødselsdag. Spillet er 

skrevet og iscenesat af Poul Bernth og Mads-Peter Neumann og 

samarbejdspartner er Foreningen for Egnsspil i Skagen. Budgettet er uændret i 

forhold til tidligere og viser udgifter og indtægter for 305.000 kr.  

Ansøgningen er endvidere fremsendt til Kultur- og Fritidsudvalget under 

puljeansøgninger april og Kulturelt Samråd, som behandler ansøgningen i møde 

den 22. april 2009.  

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede til Egnsspillet i 2007 tilskud over 2 omgange, i 

alt 45.000 kr. og Kulturelt Samråd bevilgede 10.000 kr.   

  

  

Skagen Litteraturfestival 2009  

I efterårsferien 2009 afvikles den fjerde Skagen Litteraturfestival. Festivalen 

gennemføres som en årlig tilbagevendende begivenhed. Ugen indledes den 11. 

oktober med Hans Edvard Nørregaard-Nielsen præsenterer erindringsbøger. Den 

14. oktober følger Jens Christian Grøndahl  med bogen Fire Dage i Marts. Lyrikken 

inddrages i 2009 som genre med Steen Kålø som oplæser og poesien kobles på 

ved et jazzarrangement. Ugen afsluttes 17. oktober med en perlerække af 

fortællere og bestsellere for med udgangspunkt i de seneste værker og med DR2´s 

litteraturredaktør Jes Stein Pedersen som ordstyrer, at diskutere begreber som 

bøger, begær og bedrag. Helle Helle, Iselin Hermann og Leonora Christian Schou 

deltager. Et særligt børnearrangement for større børn gennemføres med Josefine 

Ottesen.  

Der søges om et tilskud på 10.000 kr. Det vedlagte budget viser indtægter og 

udgifter for 163.750 kr. med en forventet indtægt fra fonde og sponsorer på i alt 

135.750 kr.  

I 2008 bevilgede Brøndums Legat i april uddelingen 10.000 kr. til Skagen 

Litteraturfestival. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 25.000 kr. som 

underskudsgaranti, (heraf blev 12.127,38 kr. udbetalt ) og Kulturelt Samråd 10.000 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3557 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 01. april 2009 Side 23 af 30 

 

kr.   

Ansøgningen er endvidere fremsendt til Kultur- og Fritidsudvalget under 

puljeansøgninger april og Kulturelt Samråd, som behandler ansøgningen i møde 

den 22. april 2009.  

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. april 2009 

Skagen Egnsspil 2009, "Find Anna" 

Ansøgningen imødekommes ikke. 

  

Skagen Litteraturfestival 2009  

Ansøgningen Imødekommes med 8.000 kr.  

  

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

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud 2009 - Skagen Litteraturfestival - ansøgning til Brøndums Legat (dok.nr.24330/09) 

Ansøgning om støtte til Skagen Egnsspil 2009. Ansøgning til Brøndums Legat, Kulturelt Samråd og 

Kultur- og Fritidsudvalget.  (dok.nr.23638/09) 
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9.   Puljeansøgninger 2009  

 

Sagsfremstilling 

Der er afsat 622.910 kr. på budget 2009. Af dette beløb er der 387.119 kr. til rest.      

  

A. Sæbykunstnerne søger om økonomisk støtte til afviklingen af den årlige 

udstilling i august 2009 på Sæbygård Slot - en udstilling der søges etableret som 

en tradition.  

Sæbykunstnerne søger om tilskud til dækning af udgiften til tryksager samt en 

underskudsgaranti. Det vedlagte budget viser udgifter for 45.500 kr.   

Ansøgningen er endvidere fremsendt til Kulturelt Samråd, kunstfonde, Spar Nord 

fonden og Sæby Borgerforening.   

Der søges ikke om et specifikt beløb.  

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 5.000 kr. i underskudsgaranti i 2008.  Kulturelt 

Samråd afslog ansøgningen i 2008 og i 2009.  

  

  

B. Skærum Sogneforening søger om tilskud på 13.000 til dækning af drift på 

8.000 kr. og husleje på 5.000 kr. for Skærum Lokalhistoriske Arkiv 2009.  

Arkivet drives af 5 frivillige, som i 2007-08 har registreret billeder og arkivalier samt 

indsamlet mundtlige oplysninger hos en del af sognets ældre ved hjemmebesøg og 

ydet it-bistand til andre arkiver. Der afholdes 20 offentlige arkivaftener hvert år. 

Desuden bidrager arkivet hvert år med en lokalhistorisk quiz ved ar rangementer i 

Borgernes Hus, arrangerer en årlig gåtur i lokalområdet og besvarer en del 

henvendelser fra slægts- og lokalhistorikere.  

Skærum Lokalhistoriske Arkiv har til huse i Borgernes Hus i Skærum og har ikke 

andre lokalemuligheder i sognet. Samtidig gør økonomien det svært at tiltrække 

frivillige til arkivarbejde, da der ikke er penge til udadvendte arrangementer.   

Arkivet har gennem flere år undladt indkøb af basale arkivmaterialer, men skal i 

2009 anskaffe en del for at kunne varetage arkivets forpligtelse overfor 

offentligheden.  

Kultur- og Fritidsudvalget støttede i 2007 Skærum Lokalhistoriske Arkiv med 4.000 

kr. i huslejetilskud samt 5.000 kr. i driftstilskud. I 2008 blev ansøgningen ikke 

imødekommet, da Kultur- og Fritidsudvalget havde anvendt alle tilskudsmidler da 

ansøgningen blev behandlet.   

  

  

C. Skagen Litteraturfestival 2009 afvikler i efterårsferien 2009 den fjerde Skagen 

Litteraturfestival, som en årlig tilbagevendende begivenhed. Ugen indledes den 11. 

oktober med Hans Edvard Nørregaard-Nielsen præsenterer erindringsbøger. Den 

14. oktober følger Jens Christian Grøndahl  med bogen Fire Dage i Marts. Lyrikken 

inddrages i 2009 som genre med Steen Kålø som oplæser og poesien kobles på 

ved et jazzarrangement. Ugen afsluttes 17. oktober med en perlerække af 

fortællere og bestsellere for med udgangspunkt i de seneste værker og med DR2´s 

litteraturredaktør Jes Stein Pedersen som ordstyrer, at diskutere begreber som 
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bøger, begær og bedrag. Helle Helle, Iselin Hermann og Leonora Christian Schou 

deltager. Et særligt børnearrangement for større børn gennemføres med Josefine 

Ottesen.  

Der søges om et tilskud på 25.000 kr. Det vedlagte budget viser indtægter og 

udgifter for 163.750 kr. med en forventet indtægt fra fonde og sponsorer på i alt 

135.750 kr.  

I 2008 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget, Brøndums Legat april uddeling 10.000 

kr. Kultur- og Fritidsudvalget 25.000 kr. som underskudsgaranti, heraf blev udbetalt 

12.127,38 kr. og Kulturelt Samråd 10.000 kr.   

Ansøgningen er endvidere fremsendt til Brøndums Legat og Kulturelt 

Samråd. Kulturelt Samråd behandler ansøgningen i møde den 22. april 2009.  

  

  

D. Skagen By- og Egnsmuseum søger om et tilskud til egnsspillet "Find Anna" i 

2009. Egnsspillet opføres som et jubilæumsspil i anledning af Anna Anchers 150 

års fødselsdag. Spillet er skrevet og iscenesat af Poul Bernth og Mads-Peter 

Neumann og samarbejdspartner er Foreningen for Egnsspil i Skagen. Budgettet 

viser udgifter og indtægter for 305.000 kr.  

Ansøgningen er endvidere fremsendt til Brøndums Legat og Kulturelt Samråd. 

Kulturelt Samråd behandler ansøgningen i møde den 22. april 2009.  

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede til Egnsspillet i 2007 tilskud over 2 omgange, i 

alt 45.000 kr. Kulturelt Samråd bevilgede 10.000 kr. Egnsspillet opføres hvertan det 

år. Brøndums Legat støttede i december 2008 Skagen Egnsspil 2009 med et 

tilskud på 25.000 kr.     

  

  

E. Lokalhistorisk Forening for Lyngså og Omegn søger om driftstilskud for 2009 

på 4.000 kr.   

Foreningen har 60 aktive medlemmer og har eksisteret siden 2002 de første to år 

dog som en studiekreds.  

Foreningens formål er at fremme interessen for Lyngså og omegns forhistorie og 

kulturelle liv, og at indsamle og bevare billeder og andet materiale af historisk 

værdi.  

Foreningen afholder månedlige møder for alle interesserede og derudover andre 

møder for medlemmer og bestyrelse. Møderne afholdes i Kulturhuset Værestedet. 

Endvidere afholdes en åben udstilling hvert andet år. Foreningen har udgivet tre 

bøger med lokalhistorisk indhold og de to første er totalt udsolgt.  

Det vedlagte regnskab viser et underskud på 4.002 kr. Driftsunderskuddet stammer 

fra manglende salg af sidst udgivne bog.  

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere givet tilskud til Lokalhistorisk Forening 

for Lyngså og Omegn.  

  

  

F. Østervrå Lokalhistoriske Forening søger om driftstilskud for 2009 på 6.000 kr. 

Foreningen har ca. 100 medlemmer og har til huse i det gamle områdekontor ved 

Torslev Skole. Her modtager foreningen mange henvendelser fra slægtsforskere 

der søger informationer i det gl. Torslev Sogn.  

Foreningens formål er at fremme den lokalhistoriske interesse, samt opbygge en 
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fysisk dokumentation for Østervrå og omegns identitet gennem tiderne.  

Regnskabet for 2008 viser et overskud på 1.851 kr.  

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede i 2008 et driftstilskud på 6.000 kr. til Østervrå 

Lokalhistoriske Forening.  

  

G.  Lokalhistoriske Forening for Voerså og Omegn søger om driftsstøtte i 2009. 

Foreningen driver Voerså Museum og har en driftsudgift på ca. 20.000 kr. 

Driftsudgiften omfatter varme, lys, el og vand (16.986 kr. i 2008). Medlemstallet er 

33 husstande.  

Aktiviteterne i 2008 var en velbesøgt udstilling med antikke dukker, glaskunst og 

malerier. Samtidig fejrede den gamle å havn 100 års jubilæum. 

Tirsdagsmøderne vinteren igennem har deltagelse af mellem 12 til 25 personer. De 

yngste elever fra Stensnæsskolen besøgte museet i efteråret og fik en rundvisning i 

byen, specifikt om de gamle huse i Voerså. Besøgstallet ligger omkring 400 

besøgende årligt. Endvidere anvendes lokalerne til møder for Pensionistforeningen, 

Hobbyklubben, Borgerforeningen, Petangklubben, Partiet 2004,  og Hyggeklubben.  

Regnskabet for 2008 viser et underskud på 516,76 kr.  

  

I maj 2008 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 14.190 kr. til Lokalhistorisk 

Studiegruppe Voersaa. Studiegruppen har efterfølgende ændret navn til 

Lokalhistoriske Forening for Voerså og Omegn. Bevillingen dækkede driftsstøtte for 

2008 på 5.000 kr. samt dækning af gældspost fra 2006 til Sæby Museum for 

varme- og eludgift på 9.190 kr.  

Kultur- og Fritidsudvalget afslog i december 2008 at give tilskud til udgivelse af 

lokalhistorisk bog om den gamle Albæk kommune, idet udvalget havde disponeret 

alle de frie midler for 2008.   

  

  

  

  

H. Frederikshavn Sportsdanser Forening afviklede Danmarksmesterskabet i 

Sportsdans for hold lørdag den 7. marts 2009.  

  

Ved formandsbeslutning er der bevilget dækning af omkostningerne til lån af 

Tordenskjoldsgarden samt transport af palmer i forbindelse med arrangementet. 

Udgifterne beløber sig til 3.800 kr.  

  

  

  

  

I. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 7. januar 2009 et tilskud på 8.000 til 

projekt ”Nattens Måner”.  

  

Projektets samlede finansiering er nu så meget på plads, at den endelige 

indstudering af forestillingen er påbegyndt. 

  

Da projektet er kommet i tidsnød er de planlagte forestillinger i april måned 2009 

imidlertid rykket til september måned og afvikles 4/9 på Kunsten i Aalborg, 11/9 på 
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Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring og den 13/9 på Sæbygård Slot.  

  

  

  

  

J. Ved formandsbeslutning er der bevilget 30.000 kr. til koncert med kunstneren 

Laura Mo, som i samarbejde med Fonden Tordenskiold og Tordenskiolds Soldater 

Fladstrand, udvikler et musikalsk historisk projekt, som både er en folkkoncert 

og en historisk iscenesættelse. 

  

I løbet af foråret kulminerer dette bl.a. med en CD/DVD-udgivelse med 7-8 nye 

sange.  

  

Laura Mo´s nye fortolkninger om Tordenskiold og Fladstrand, er tilsat nogle af 

landets bedste og mest prisvindende folkmusikere til koncerten under Skagen 

Festival 2009.  

  

Her giver bandet koncert, tilsat en historisk iscenesættelse af Tordenskiolds 

Soldater Fladstrand.  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. april 2009 

A. Imødekommes ikke. 

B. Imødekommes med 10.000 kr.  

C. Imødekommes med 20.000 kr. i underskudsgaranti.  

D. Imødekommes med 20.000 kr. i tilskud og 20.000 kr.som underskudsgaranti.  

E. imødekommes med 4.000 kr.  

F. Imødekommes med 6.000 kr.  

G. Imødekommes med 6.000 kr.  

H. Taget til efterretning. 

I. Taget til orientering.  

J. Taget til orientering.  

  

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

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud samt underskudsgaranti til udstilling 2009 - Sæbykunstnerne  (dok.nr.17606/09) 

Ansøgning om tilskud til Skærum Lokalhistoriske Arkiv for 2008 og 2009  (dok.nr.18412/09) 

Ansøgning om tilskud 2009 - Skagen Litteraturfestival - ansøgning til Kultur- og 

Fritidsudvalget (dok.nr.21054/09) 

Ansøgning om støtte til Skagen Egnsspil 2009. Ansøgning til Brøndums Legat, Kulturelt Samråd og 

Kultur- og Fritidsudvalget.  (dok.nr.23638/09) 

Ansøgning om tilskud for 2009 - Lokalhistorisk Forening for Lyngså og Omegn.  (dok.nr.21793/09) 

Ansøgning om driftstilskud 2009 - Østervrå Lokalhistoriske Forening  (dok.nr.25887/09) 

Formandsbeslutning til lån af Tordenskjoldsgarden samt transportudgifter palmer vedr. 

Danmarksmesterskab i Sportsdans for hold marts 2009.  (dok.nr.19363/09) 
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Orientering om udsættelse af Nattens måner - Inger Lee (dok.nr.21288/09) 

Regnskab 2008 - Lokalhistorisk Forening for Lyngså og Omegn  (dok.nr.27676/09) 

Ansøgning om driftsstøtte 2009 - Lokalhistorisk Forening for Voerså og Omegn  (dok.nr.28087/09) 
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10.   Afrapporteringer og regnskaber ansøgninger 2008 

 

Sagsfremstilling 

A. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 37.500 kr. og Økonomiudvalget 75.730 kr. til 

venskabstræf i Seinäjoki, Finland juni 2008.  

Der foreligger regnskab for afviklingen af Nordiske Idrætslege  juni 2008.  

Regnskabet viser et overskud på 59.243,79 og beløbet er overført til Frederikshavn 

Kommune.  

  

  

B. Ålbæk Kulturhus fremsender regnskab for 2008. Regnskabet viser et 

underskud på 10.931 kr.   

  

  

C. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 4. februar 2009 en underskudsgaranti 

på 8.000 kr. til Foreningen Malurts Jazzklub i forbindelse med koncert med PS 

Svingband i februar 2009.  

  

Det fremsendte regnskab viser udgifter for 11.750 og indtægter for 7.770 kr. og 

underskudsgarantien udløses således med 3.980 kr. Beløbet er overført 

administrativt.  

  

  

  

  

D. Nordjyske Strygere fremsender regnskab for perioden 1/1-2008 – 31/12-2008. 

Regnskabet viser et underskud på 32.532,83 kr.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 40.000 kr. i 2009 til Nordjyske Strygere.  

  

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. april 2009 

Taget til orientering.  

  

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

 

Bilag 

Regnskab Nordiske idrætslege 2008, Finland (dok.nr.16709/09) 

Regnskab 2008 og udkast til budget 2009 - Ålbæk Kulturhus  (dok.nr.21809/09) 

Regnskab koncert med PS Svingband - Malurt Jazzklub februar 2009 med anmodning om udbetaling af 

underskudsgaranti  (dok.nr.21786/09) 

Regnskab 1/7-07 - 30/6-08 - Nordjyske Strygere med tak for tilskud i 2009.  (dok.nr.21057/09) 
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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 
   

 

 
 


