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London - Jens Chr. Wandt. 
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1.   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, 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.  

 

Supplerende sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen har indhentet nyt tilbud om konsulentstøtte til 

arbejdet.  

  

Tilbuddet indeholder en tidsplan opdelt på faser.   

 

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2009 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1447 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: chcr 

 Besl. komp: KFU 
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Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  

 der udarbejdes en museumspolitik til vedtagelse i Frederikshavn Byråd 

i foråret 2010  

 udgiften finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ramme  

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2009 

Godkendt.  

  

Fraværende: Inger Støtt og Jytte Schaltz. 

 

Bilag 

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

LUKKET - Tilbud på konsulentstøtte til udarbejdelse af museumspolitik for Frederikshavn Kommune - 

Center for Anvendt Kultur  (dok.nr.39112/09) 
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2.   Etablering af Frederikshavn Kommunes Kunstfond 

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget har ved flere lejligheder drøftet muligheden for at oprette 

en kunstfond i kommunen. Senest i forbindelse med behandlingen af budget 2009, 

hvor forslaget imidlertid faldt.  

  

Siden har Spar Nord henvendt sig med forslag om, at Spar og Nord og 

Frederikshavn Kommune samarbejdede om oprettelsen af en kunstfond.  

  

På et møde mellem formanden for Kultur- og Fritidsudvalget og Spar Nords 

afdelinger i Sæby, Skagen og Frederikshavn blev det aftalt, at forvaltningen skulle 

indsamle viden om sådanne fonde i andre kommuner. Det fremgår af det 

indsamlede materiale, at sådanne fonde er meget forskellige, især vedrørende 

kompetencefordeling og deltagerkreds  

  

Spar Nord er parat til at skyde en endnu ikke aftalt kapital ind som grundkapital 

samt løbende donere et beløb, dog under forudsætning af, at Frederikshavn 

Kommune også indskyder en kapital og løbende supplerer fonden med et årligt 

tilskud. Forvaltningen vurderer, at fondens startkapital minimum skal være på 

500.000 kr.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at aftalen forhandles færdig med Spar 

Nord.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2009 

Godkendt.  

  

Fraværende: Inger Støtt og Jytte Schaltz. 

 

Bilag 

Forslag til vedtægter for Frederikshavn Kommunes kunst- og jubilæumsfond  (dok.nr.38478/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/3878 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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3.   Handleplan for Børnekulturpolitikken  

 

Sagsfremstilling 

Ifølge Frederikshavn Kommunes BØRNEKULTURPOLITIK udarbejder Kultur- og 

Fritidsudvalget en børnekulturel handleplan, herunder stillingtagen til værktøjer og 

ressourcer til gennemførelsen:   

  

Leje eller køb af  kulturfærge:  

  

1. Et af børnekulturpolitikkens vigtigste værktøjer er ”kulturfærgen”.  

Kulturfærgen kan erstatte børnebogbussen Frederikke, der er nedslidt og skal 

udskiftes. En ny bus kan købes og indrettes som kulturfærge med bl.a. børnebøger 

og sæder, så ikke b lot kulturen kunne transporteres ud til børnene, men så børnene 

også kunne transporteres til kulturens arnesteder.  

Kulturambassadører i skoler og børneinstitutioner: 

2. Et andet vigtigt værktøj for børnekulturpolitikken er afsættelse af timer til 

børnekulturambassadører i børneinstitutioner og skoler. Der er her ikke tale om 

nye stillinger, men om at pædagoger og lærere på alle institutioner og skoler skal 

tildeles tid eller penge for at varetage kommunikationen mellem forvaltn ingen og 

kulturaktører på den ene side og skoler og institutioner på den anden.  

Etablering af børnekulturråd : 

  

3. Et tred je centralt værktøj for børnekulturpolit ikken er nedsættelse af et 

børnekulturråd som det nuværende KAFBU eller t il erstatning af dette. Arbejdet i 

et sådant råd skal ledes af en person tæt på kultur- og frit idschefen.  

Finansiering af handleplanen: 

  

Finansiering af disse 3 værktø jer skal der tages stilling til i 2009 eller senest i 

forbindelse med budgetlægningen for 2010.  

Investeringen i Kulturfærgen er investering for en årrække. Investeringen skal derfor 

ikke fremgå af driftsbudgettet, men der skal afsættes økonomi t il kørsel og 

vedligeholdelse af Kulturfærgen.  

Investeringen i kulturambassadørerne skal drøftes med Børne- og Ungdomsudvalget.  

Udgiften til børnekulturrådet vil afhænge af, om der b liver tale om udvidelse af rådet.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,  

- at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til aktiviteterne i 2009 og finansieringen 

heraf 

- at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til, hvilke områder der skal fremføres 

som  problemområder i 2010 og overslagsårene.  

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2009 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6017 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: KFU 
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Udvalget besluttede, at gennemføre forslaget om kulturambassadører for skoleåret 

2009-10 efter aftale med Børne- og Ungdomsudvalget. Der afsættes 30 timer pr. 

enhed for det kommende skoleår.  

Udgiften finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets ramme. Der etableres et 

børnekulturråd, forvaltningen udarbejder forslag til udmøntning . Kulturfærgen 

anbefales og tages op i forbindelse med budgetlægning for 2010.  

  

Fraværende: Inger Støtt og Jytte Schaltz. 

 

Bilag 

Beregning på børnekulturen til sagsfremstilling maj 2009 (dok.nr.40028/09) 
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4.   KulturRaketten 2009  

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget er tidligere - uden for dagsorden - orienteret om idé 

omkring en forlænget weekend i Frederikshavn Kommune med aktiviteter på tværs 

af de gamle kommunegrænser og en folkefest i tilknytning til overrækkelse af 

"Nordlysprisen".  

  

Kultur- og Fritidschef orienterer i mødet om status på idéudviklingen.     

  

Sagen genoptages fra forrige møde. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2008 

Mødet aflyst pga. manglende beslutningsdygtighed.  

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

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2008 

Godkendt.  

  

Fraværende: Jytte Schaltz og Ole Rørbæk Jensen.  

 

Supplerende sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2009 

Frederikshavn Erhvervsråd, Handelsstandsforeningen Frederik og Frederikshavn Bib liotek 

har i fællesskab taget initiativ t il at opsende en kulturraket, der skal vise borgerne i nord, 

hvilke erhverv og hvilke kulturelle institutioner og instanser Frederikshavn Kommune 

rummer i midten og i syd. Tilsvarende skal raketten i sin bane vise borgerne i midten, 

hvilke erhverv og kulturelle institutioner og instanser, der findes i nord og syd, mens 

borgerne i syd inviteres til at opleve, hvad der i midten og nord kan bydes på. 

  

KulturRaketten sendes i luften den 18. til 20. september 2009 med størst flyvehøjde lørdag 

den 19. september, hvor Kultur- og Fritidsudvalget har sagt ja til, at Frederikshavn 

Kommunes kulturpris, Nord lysprisen, uddeles ved en stor aftenfest et centralt sted i 

Frederikshavn Kommune.  

  

Det er hensigten, at KulturRaketten i fremtiden skal sendes op i sin bane over Frederikshavn 

Kommune hvert andet år.  

  

Initiat ivtagerne har henvendt sig til Ku ltur- og Fritidsafdelingen, til Frederikshavn 

Kommunes arrangementgruppe, til turistforeningerne, til de andre handelsstandsforeninger 

og erhvervsforeninger i kommunen og til en lang række potentielle aktører. Idéen har alle 

steder fået opbakning, og mange har tilkendegivet vilje t il at afsætte tid og ressourcer til 

formålet. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10489 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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Blandt arrangementerne kan allerede nu nævnes: 

  

         Forskellige arrangementer alle 3 dage arrangeret af Råbjerg – Aalbæk 

Jagtforening.  

         Åbent hus arrangementer alle 3 dage på bibliotekerne og i Frederikshavn 

Svømmehal  

         Åbent hus i Skagen Food 

         Natkirke i Frederikshavn Kirke  

         Vandretur med Frederikshavn Fodslaw  

         Oktoberfest på Knivholt, og særlige musikarrangementer på Sæbygaard  

         Mad gennem tiderne på Skagen By- og Egnsmuseum om fredagen 

  

Der er flere arrangementer i støbeskeen. Aktørerne står selv for egne arrangementer og 

betaler principielt alle udgifter i fo rbindelse med dem. KulturRakettens budget indeholder 

dog et mindre beløb afsat til nødvendige tilskud, ligesom aktørerne selv kan søge Kulturelt 

Samråd, Folkeoplysningsudvalget i Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud jf. d isse puljers 

formål.  

  

Det udarbejdede budget viser indtægter fra Kultur- og Fritidsudvalget på 100.000 kr. Det 

budgetførte beløb fra Erhvervs- og Turismeudvalget på 100.000 kr. blev ikke bevilget, idet 

Erhvervs- og Turismeudvalget konstaterede, at projektet havde langt mindre erhvervs - og 

turismemæssig relevans end forventet ved projektets start, men udtrykte moralsk støtte til 

projektet. Kulturelt Samråd søges om tilskud på 25.000 kr. Ansøgningen behandles den 14. 

maj 2009. KulturRaketten søger desuden tilskud hos handelsstandsforeningerne, 

erhvervsforeningerne og det lokale erhvervsliv svarende til et beløb på i alt 85.000 kr.  

 

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2009 

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

projektet økonomisk. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2009 

Udvalget støtter arrangementet med 100.000 kr.  

  

Fraværende: Inger Støtt og Jytte Schaltz.  

 

Bilag 

Tidsplan Nordlysprisen 2009  (dok.nr.42969/09) 

Revideret budget KulturRaketten september 2009  (dok.nr.43260/09) 
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5.   Puljeansøgninger maj 2009 

 

Sagsfremstilling 

Der er afsat 622.910 kr. på budget 2009. Af dette beløb er der 230.319 kr. til rest.    

  

  

A. Foreningen Norden lokalafdeling Frederikshavn søger om 2.500 kr. til delvis 

dækning af udgifterne i forbindelse med en udstilling på Frederikshavns Bibliotek i 

et samarbejde med Foreningen Nordens lokalafdeling i Larvik  samt gæster fra 

Frederikshavns venskabsby, Borlänge i Sverige. Udstillingen åbnes lørdag den 30. 

maj 2009.   

  

Indkvartering af gæsterne vil være på privat basis, men der budgetteres med 

udgifter til forplejning og transport.  

  

I 2007 bevilligede Kultur- og Fritidsudvalget 2000 kr. i støtte til kulturbesøg fra 

venskabsbyen Larvik.    

  

  

  

  

B. De grønne pigespejdere Bangsbostrand søger om ekstraordinært tilskud på 

14.000 kr. til sommerlejr i Skotland i 2009.  

Formålet med opholdet er internationalisering og personlig udvikling gennem 

aktiviteter som vandring i højlandet, rafting og lignende indenfor 

spejderbevægelsen.  

  

De 21 spejdere står selv for planlægning og afvikling af lejren. Deltagerbetaling 

er sat til 1.500 kr.  Budgettet for lejren er 115.000 kr. og restfinansieringen på ca. 

62.000 kr. søges dækket ved salg af lodsedler, julekort og blomsterløg, løse 

opgaver ved Open by Night samt andre opgaver. Spejderne mangler ca.  14.000 kr. 

for at kunne deltage i sommerlejren. Ansøgeren henviser til evt. tilskud fra 

Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget støtter ikke aktiviteter i 

udlandet.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere støttet De grønne pigespejdere 

Bangsbostrand.  

  

  

  

  

C. Peter Bandholm søger om økonomisk støtte gennem køb af bøger til 

repræsentation i forbindelse med udgivelse af ny bog om Frederikshavn. Der er tale 

om en bog med prosadigte om forskellige lokaliteter, både nye og gamle og med 

illustration af maleren og grafikeren Poul Sørensen.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14218 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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Peter Bandholm og Poul Sørensen udgav sammen for 40 år siden bogen, 

”Frederikshavn – et strejftog i tekst og streg” og for 4 år siden ”Hirsholmene – et 

strejftog i tekst og streg”. Forfatteren planlægger et oplæg på 1000 eksemplarer og 

budgetterer med 43.000 kr. inkl. moms. Peter Brandholm søger også støtte hos 

lokale pengeinstitutter og andre, men ønsker en tilkendegivelse fra Kultur- og 

Fritidsudvalget forinden. Peter Bandholm oplyser endvidere at, uden økonomisk 

støtte vil det ikke være muligt at gennemføre udgivelsen. 

  

Økonomiudvalget i gl. Frederikshavn Kommune købte 50 eksemplarer af 

"Hirsholmene - et strejftog i tekst og streg" i 2004, til en værdi af 5.000 kr. ekskl. 

moms. Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere støttet Peter Bandholms 

bogudgivelser.  

  

  

  

  

D. Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv søger om driftstilskud for 2009.  Kvissel – 

Ravnshøj Egnsarkiv har afholdt generalforsamling med god tilslutning og har i løbet 

af 2008 modtaget 19 arkivalier og 3 store foreningsarkiver. I lokalsamfundet 

har egnsarkivet været synlig med bla. artikler i det lille lokalhæfte ”Skråen” samt 

causeret over forskellige emner fra arkivet i flere af sognets foreninger.   

  

Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv har i 2008 modtaget driftsstøtte fra Kultur – og 

Fritidsudvalget på 5000 kr.   

  

  

  

E. Salaam DK søger om støtte på 27.000 kr. samt en underskudsgaranti til 

lokaleleje på maksimal 3.000 kr. til afvikling af fire Sal aam Karavane arrangementer 

i 2009 i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Salaam Karavane er en filmfestival som 

er underliggende den fondsbaseret projektorganisation Salaam DK.  

  

Frederikshavn fik i 08-09 besøg af Salaam Karavane ved fire forestillinger i 

Palads1-2-3 for børn fra 0.klasse til ungdomsuddannelser.   

  

I 2009 planlægges i Frederikshavn 2 filmforestillinger i samarbejde med Laterna 

Nordica under afviklingen af filmfestivalen i Maskinhallen. I Skagen samarbejdes 

med Skagen Bibliotek, Skagen Odde Naturcenter og Skagen Biografforening. I 

Sæby samarbejdes med børnekulturkonsulent Hanne Boesen.   

Et af de store temaer i 2009 er klima .  

  

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere støttet Salaam Karavanen.  
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F. 8 nyuddannede designere  fra Designskolen i Kolding søger Kultur- og 

Fritidsudvalget om tilskud til udstilling på Frederikshavn Kunstmuseum i  perioden 

18. april til 14. juni 2009. Udstillingen viser nytænkning og bredde indenfor tekstil 

og beklædningsfaget og omfatter eksempelvis vinduesudsmykning, lamper, giga-

strik og håndtrykte seriegrafibilleder. 

Designerne har som mål, at udstillingen kan blive en tradition med bidrag til det 

nordjyske publikum i form af forskellige bud på design-problemløsning i krydsfeltet 

mellem kunsthåndværk, design og kunst.  

Frederikshavn Kunstmuseum støtter udstillingen med 1.000 kr. øvrige 

udgifter 10.300 kr. skal dækkes af designerne.  

Ansøgningen er endvidere sendt til Kulturelt Samråd, som behandler ansøgningen 

den 14. maj 2009. Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere støttet ansøgerne.  

  

  

G. Vendsyssel Festival 2009 søger Kultur- og Fritidsudvalget om driftstilskud for 

2009 på 27.000 kr. og en underskudsgaranti på 10.000 kr. til afvikling af den 39. 

sæson i en ubrudt række af festival- arrangementer.  

Vendsyssel Festival oplyser, at Vendsyssel Festival er et af de få kulturelle tiltag, 

som alle kommuner i Vendsyssel gennem en årrække har bakket op om gennem 

økonomisk tilskud. Festivalen har høstet megen positiv omtale i medierne, grundet 

det meget høje kunstneriske niveau.  

I sæson 2009 har Hjørring Kommune bevilliget 37.000 kr. i støtte.    

I  2008 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 20.000 kr. i tilskud og 15.000 i 

underskudsgaranti. Endvidere var Kultur- og Fritidsudvalget vært ved 

afslutningsreceptionen i 2008.   

  

  

H. Støtteforeningen for Bangsbo Fort søger om tilskud på 30.000 kr. til afvikling 

af "Aftensang & Solnedgang" på Bangsbo Fort, Understedvej, 

Frederikshavn. "Aftensang & Solnedgang" afvikles over 5 gange sommeren 

igennem og med aktiv deltagelse af publikum til de danske 

fællessange. Tidligere professionelle kulturaktører har bl.a. været Knud Erik Trane 

og Tina Siel, Fladstrands Spillemænd og Frederikshavns sportsdansere, 

Ældresagens sangkor, Tordenskjoldsgarden, Frederikshavns Bykor, 

Borgerforeningens Sangkor og Gym Studie Frederikshavn.  

  

Formålet med "Aftensang & Solnedgang" på Bangsbo Fort er at slå et slag for den 

danske sangskat og genskabe et sted, hvor voksne og familier kan mødes og hvor 

kommunens mange gode foreninger kan markere sig og vise noget af deres store 

repertoire samt gøre det store og smukke område ved Bangsbo Fort kendt af 

borgerne.  

  

Samarbejdspartnerne udover Bangsbo Fort og evt. Kulturelt Samråd som 

medarrangør, er Nordjyllands Kystmuseum (afd. Bangsbo Museum) og private 

firmaer.  

  

Udgifterne til arrangementet har tidligere været sponseret, men arrangørerne ser 

sig ikke i stand til at løfte denne opgave længere pga. finanskrisen.  Det 
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udarbejdede budget viser indtægter for 5.000 kr. og udgifter for 53.250 kr.   

  

Ansøgningen er endvidere fremsendt til Kulturelt Samråd, som bevilgede 10.000 kr. 

i møde 22. april. Kulturelt Samråd ønsker ikke at indgå som medarrangør for 

nuværende.  

  

Støtteforeningen for Bangsbo Fort har ikke tidligere modtaget støtte fra Kultur- og 

Fritidsudvalget. 

  

  

  

I. Verdensballet i Skagen 2009 v/Jens-Christian Wandt søger om 50.000 kr. i 

støtte til afvikling af  "folkefest" den 21.og 22. juli 2009 ved den Tilsandede Kirke. 

Solodanseren Johan Kobborg er den kunstneriske ansvarlige leder. Aktørerne 

er solodansere fra The Royal  Ballet of London og Bejart Ballet, Lausanne samt 

operasanger Jens-Christian Wandt, Herrekvartet fra Holmens Kantori og pianist Ole 

Schousboe. Samarbejdspartnere er Skov- og Naturstyrelsen, Visit Nordjylland, PS 

Communication og Nordic. 

  

Budgettet for årets to arrangementer balancerer med forventede indtægter fra 

Frederikshavn Kommune med 50.000 kr. - primært til PR og markedsføring. Der 

forventes 800 betalende publikummer og tilsvarende gratister på stå- og 

siddepladser i klitterne. 

  

I 2007 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 25.000 kr. og Erhvervs- og 

Turismeudvalget 55.000 kr. til dækning af udgifter, der lå ud over Kultur- og 

Fritidsudvalgets bevilling. Af Erhvervs- og Turismeudvalgets bevilling medgik til 

afholdelse af faktiske udgifter, heraf op til 15.000 kr. til honorering af ydelser fra 

Frederikshavn Kommunes Tekniske forvaltning.  

  

I 2008 besluttede Økonomiudvalget ikke at bevillige yderligere tilskud til projektet 

og imødekom ikke den fremsendte ansøgning. Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede 

15.000 kr. i støtte til arrangementet.    

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2009 

  

A. Foreningen Norden lokalafdeling Frederikshavn:  Imødekommes med 2.500 kr.  

  

B. De grønne pigespejdere Bangsbostrand : Imødekommes ikke.  

  

C. Peter Bandholm: Udvalget køber 50 eksemplarer af bogen.  

  

D. Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv: Imødekommes med 5.000 kr.  
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E. Salaam DK: Imødekommes med 15.000 kr.  

  

F. 8 nyuddannede designere: Imødekommes med 5.000 kr.  

  

G. Vendsyssel Festival 2009: Imødekommes med 37.000 kr.  

  

H. Støtteforeningen Bangsbo Fort "Aftensang & Solnedgang": Imødekommes med 

20.000 kr. 

  

I. Verdensballet i Skagen 2009: Imødekommes med 40.000 kr.  

  

Fraværende: Inger Støtt og Jytte Schaltz. 

 

Bilag 

Ansøgning om delvis dækning af udgifter vedr. venskabsbybesøg 2009 kunstnere fra Larvik og 

Borlänge. (dok.nr.27741/09) 

Ansøgning om tilskud til sommerlejr i Skotland - De grønne pigespejdere  (dok.nr.27838/09) 

Ansøgning om støtte til udgivelse af bog om Frederikshavn  (dok.nr.33915/09) 

Ansøgning om driftstilskud 2009 til Kvissel - Ravnshøj Egnsarkiv  (dok.nr.33896/09) 

Ansøgning om tilskud til arrangementer under Salaam Karavane samt underskudsgaranti på leje af sal. 

 (dok.nr.32248/09) 

Budget for bestilling af Salaam Karavane 2009  (dok.nr.32260/09) 

Ansøgning om støtte til Vendsyssel Festivalen 2009  (dok.nr.36553/09) 

Ansøgning om tilskud til Aftensang & Solnedgang på Bangsbo Fort - Støtteforeningen for Bangsbo Fort 

 (dok.nr.36424/09) 

Ansøgning om støtte til Vendensballet i Skagen 2009  (dok.nr.39546/09) 

Nyt regnskab - støtte til udstilling, ansøgning Kultur og Fritidsudvalget. - 

designudstilling_budget.doc (dok.nr.42567/09) 

Ansøgning om støtte til designudstilling Frederikshavn Kunstmuseum (dok.nr.42586/09) 
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6.   Driftsstøtte til borgerhuse 2009  

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget råder over en pulje på 100.000 kr. som borgerhuse i 

Frederikshavn Kommunes opland kan søge tilskud fra. Kriteriet  for fordelingen af 

puljen, er at midlerne går til "samlingssted for det gode liv i huse, som skaber 

forudsætninger for udvikling, aktiviteter og bevaring i kommunes oplandsbyer 

uanset organisationsform".  

  

Der er 12 borgerhuse som er berettigede til at søge.  

  

Der er modtaget ansøgninger fra 7 borgerhuse:  

1. Kvissel Gamle Station - budget for 2009 på 55.300 kr. samt regnskab for 

2008.   

2. Jerup Forsamlingshus - tilskud til udskiftning af to urentable frysere - 
energimæssig besparelse.  Der søges driftstilskud til el, vand og 
varme. (naturgasudgiften fordoblet). I alt 40.000 kr.      

3. Hulsig og omegns Borger- og Grundejerforening - tilskud til luft til luft 
varmepumpe. (nuværende varmekilde er kakkelovn). I alt 10.000 kr.  

4. Karup Borgerforening - driftstilskud. I alt 5.000 kr.  

5. Borgernes Hus i Skærum - driftstilskud (underskud pt.), renovering af 
køkken samt udskiftning af 2 komfurer, Advokatsalær ifm huslejesag af 
forhuset I alt 75.000 kr.  

6. Mølholdt Forsamlingshus - driftstilskud. I alt 10.000 kr.  
7. Kvissel Fritidshus har søgt om 20.000 kr. Ansøgningen 

opfylder ikke ansøgningsbetingelsen for borgerhuspuljen, idet Kvissel 

Fritidshus ikke har indgået en forpagtningsaftale med pensionistforeningen, 
om drift af den ene halvdel af huset.   

Ansøgningerne er skematisk opført i bilaget "Oversigt på ansøgninger fra 

borgerhuse i landdistrikterne 2009". 

Der er i alt ansøgninger for 195.300 kr. (eksl. Kvissel Fritidshus). 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at sagen drøftes.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2009 

Forvaltningen udarbejder et administrationsgrundlag, hvorefter støtten for 2009 

fordeles. 

  

Fraværende: Inger Støtt og Jytte Schaltz.  

 

Bilag 

Kvissel Gl. Station - ansøgning / budget 2009 (dok.nr.36532/09) 

Jerup Forsamlingshus - ansøgning om driftstilskud (dok.nr.38315/09) 

Hulsig og omegns Borger- og Grundejerforening - ansøgning om driftsstilskud (dok.nr.38551/09) 

Karup Borgerhus - ansøgning om driftsstilskud (dok.nr.38548/09) 

Kvissel Fritidshus - ansøgning om driftsstilskud (dok.nr.38545/09) 

Jerup Forsamlingeshus - ansøgning part II (dok.nr.38827/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2408 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: boge 

 Besl. komp: KFU 
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Borgernes Hus i Skærum - ansøgning om driftsstøtte 2009 (dok.nr.39582/09) 

Oversigt på ansøgninger fra borgerhuse i landdistrikterne 2009 (dok.nr.38756/09) 

Jerup Forsamlingshus - regnskab 2008  (dok.nr.40331/09) 

Mølholt Forsamlingshus - ansøgning om driftstilskud (dok.nr.42181/09) 

Årsregnskab 2008 Kvissel Gl. Station  (dok.nr.43021/09) 
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7.   Vedtægter for Indtægtsdækket Virksomhed - BK-

forvaltningen, Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

I gl. Skagen  Kommune eksisterede der en ordning kaldet Indtægtsdækket 

Virksomhed. En tilsvarende ordning eksisterede i gl. Hirtshals Kommune. Fælles 

for begge ordninger var oprindeligt den, at kommunerne på et tidspunkt havde 

noget at byde på for skolefolk især fra Norge og Sverige, men også fra det øvrige 

Danmark og enkelte gange de baltiske lande. Senere blev børnehaverne 

interessante for den samme kundkreds.  

På et tidspunkt blev det nødvendigt, for at sikre seriøsiteten fra gæsterne, at tage 

betaling for foredrag, rundvisninger og kulturelle oplevelser. Det reducerede antallet 

af useriøse besøg, men alligevel kunne kommunen tjene gode penge, som dels 

blev brugt som honorar til foredragsholderne, dels blev sat ind på en kommunal 

konto, hvis midler udelukkende måtte bruges til medlemmernes betalte frihed til 

oplevelser.  

Frederikshavn Kommune modtager stadig en del henvendelser fra bl.a. institutioner 

i Norge og Sverige med ønske om besøg i Frederikshavn Kommune.  

På baggrund heraf ønsker Børne- og Kulturforvaltningen at etablere en lignende 

ordning for Børne- og Kulturforvaltningens regi og forvaltningen har med 

udgangspunkt i vedtægter for Indtægtsdækket virksomhed i Skagen 

Kommune udarbejdet udkast til vedtægter for Indtægtsdækket virksomhed, 

Frederikshavn Kommune/Børne- og Kulturforvaltningen.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller udkast til vedtægter for Indtægtsdækket 

virksomhed til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og 

Ungdomsudvalget. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2009 

Godkendt.  

  

Fraværende: Inger Støtt og Jytte Schaltz. 

 

Bilag 

Udkast til vedtægter indtægtsdækket virksomhed (dok.nr.320400/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1676 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: KFU 
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8.   Regnskab 2008 Skagen By- og Egnsmuseum 

 

Sagsfremstilling 

Skagen By- og Egnsmuseum fremsender resultatopgørelse for året 2008. 

Regnskabet skal efterfølgende fremsendes til Kulturarvsstyrelsen for endelig 

godkendelse.   

 

Indstilling 

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

regnskabet.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2009 

Godkendt.  

  

Fraværende: Inger Støtt og Jytte Schaltz. 

 

Bilag 

Regnskab / Årsrapport skagen By- og Egnsmuseum 2008 (dok.nr.38593/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4830 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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9.   Afregning af tilskud til Spillestedet Maskinhallen  

 

Sagsfremstilling 

Spillestedet Maskinhallen blev i 2008 bevilget 48.000 kr. til 10 rytmiske koncerter i 

Maskinhallen, Frederikshavn. Kunststyrelsen bevilgede efterfølgende et tilsvarende 

beløb.  

Der foreligger et regnskab for forløbet. Regnskabet skal senest 1. maj 2009 

indsendes til Kunstrådets Musikudvalg for endelig godkendelse.   

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.   

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2009 

Godkendt.  

  

Fraværende: Inger Støtt og Jytte Schaltz. 

 

Bilag 

Afregning af honorartilskud 2008 til rytmisk spillested - Spillestedet Maskinhallen (dok.nr.38556/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7638 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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10.   Afrapportering The Royal Ballet 2008 

 

Sagsfremstilling 

Jens-Christian Wandt takker for Kultur- og Fritidsudvalgets tilskud på 15.000 kr. til 

afvikling af "Verdensballet i Skagen 2008". Arrangementet blev en stor succes for 

både medvirkende kunstnere, publikum og medarbejderne foran og bag scenen.   

Arrangementet fik stor bevågenhed af pressen og modtog flotte anmeldelser. 1.000 

billetter blev fordelt med 500 på bænke foran scenen og 500 gratis stå- og 

siddepladser i klitterne. Forestillingen var udsolgt efter 2 dages billetsalg og 

3.000 gik forgæves.  

Regnskab viser et underskud på 1.256 kr.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2009 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Inger Støtt og Jytte Schaltz. 

 

Bilag 

Afregning Verdensballet i Skagen 2008 - The Royal Ballet of London - Jens Chr. Wandt. 

 (dok.nr.39294/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6845 

 Forvaltning: KFU 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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11.   Økonomirapport 2009  

 

Sagsfremstilling 

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 til Kultur- og Fritidsudvalgets 

orientering.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2009 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Inger Støtt og Jytte Schaltz. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1457 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Bjarne Kvist 
   

      

Inger Støtt 
   

      

Jytte Schaltz 
   

 

      

Mogens Brag 
   

      

Steen Jensen 
   

 

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Palle Thomsen 
   

 

 
 


