
 

 

 

Referat Kultur- og Fritidsudvalget 

03-06-2009 

Dato  3. juni 2009 

Tid 15:30 

Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6 

NB.   

Fraværende Ole Rørbæk Jensen 

Stedfortræder   

Medlemmer Bjarne Kvist (A) - Formand 

Mogens Brag (V)  

Ole Rørbæk Jensen (A)  

Steen Jensen (A)  

Palle Thomsen (A)  

Jytte Schaltz (A)  

Erik Janum 
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1.   Kulturalliance Hjørring og Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af etablering af de nye Frederikshavn og Hjørring Kommuner, blev i 

2007/2008 indledt et samarbejde på specifikke kulturområder. Som det første konkrete 

samarbejde blev indledt et samarbejde på teaterområdet og et samarbejde omkring 

musicalprojektet ”Lyset over Skagen”.  

  

Samarbejdet er efterfølgende fulgt op med en konkret egnsteateraftale for perioden 1/6 2009 

til 1/6 2013. 

  

I 2008 blev Det Musiske Hus/ Maskinhallen i Frederikshavn udpeget som Regionalt 

Spillested. Udnævnelsen er sket under de støttemuligheder og den lovgivning 

Kulturministeriets nedsatte Kunstråd admin istrerer.  

  

Der er herved to statsstøttede institutioner i området og der er derfor i de to forvaltninger 

indledt et udviklingsarbejde for at understøtte samarbejdsrelationer på et mere generelt p lan, 

og samtidig konkret udvikle en samarbejdsaftale på spillestedsområdet.  

  

  

Der fremlægges derfor forslag t il  

  

-           Rammeaftale for Kulturalliancen Hjørring og Frederikshavn 

-           Spillestedaftale fer Det Musiske Hus/Maskinhallen og Sysseltinget/Vendelbohus. 

  

  

  

  

Rammeaftale: 

  

Rammeaftalen opstiller en række sigtemål for samarbejdet mellem de to kommuner på 

kulturområdet  

  

•           Kulturlivet går på tværs af kommune- og landegrænser.  

•           Det er tilfældet både med hensyn til kunstnerne og med hensyn til publikum.  

•           Det er vigtigt, at sikre en sammenhængende kulturpolitik på regionalt og 

tværkommunalt plan. 

•           En  koordinering af nye init iativer og projekter er vigt ig, for at sikre en 

maksimal udnyttelse af de kommunale ressourcer. 

•           En  udvikling af ku lturområderne i samspil med samfunds udviklingen er væsentlig 

for at fastholde regionen’s kulturelle t iltrækningskraft.  

•           En  høj grad af sammenhæng mellem kommunernes in itiativer og projekter på 

kultur-området giver en høj t iltrækningskraft i forhold t il erhvervslivet.  

•           En  fælles og koordineret satsning samt fælles profilering vil skabe nye resultater.   

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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Gennem aftalen skabes mulighed for udvikling af fastere samarbejdsrelationer på 

kulturområdet og der sikres koordinering og løbende opfølgning i de polit iske udvalg.  

Rammeaftalen rummer mulighed for udvikling af supplerende aftaler på institutionsområdet 

og ved øvrige konkrete udviklingsprojekter.  

  

  

  

  

Spillestedsaftale: 

  

Spillestedsaftalen opstiller følgende sigtemål: 

  

  

             at støtte det lokale koncertudbud fra primært den danske musikscene –  

             at udvikle viden og rammer indenfor vækstlag - upcoming bands, øvefaciliteter, 

netværk, events 

             at fastholde og udvikle områdets talentarbejde og tiltrækningskraft – og 

understøtte udviklingen på ungdoms - og uddannelsesområdet.  

             at p lacere området som et fyrtårn i regionen og bidrage til 

publikumsudviklingen på koncertområdet. 

  

I både Frederikshavn og Hjørring er der udviklede tradit ioner på de større spillesteder og i 

begge byområder er der et godt og solidt udbygger værkstlag. 

  

I Hjørring gælder det Sysseltinget/Vendelbohus og Nocontainer og i Frederikshavn Det 

Musiske Hus/Maskinhallen og eks. Maigaarden og øvrige øvefaciliteter for upcomingbands 

mv. 

  

  

  

  

Frederikshavn Kommune understøtter den nuværende egnsteateraftale med et årligt 

støttebeløb på 0.5 mio. kr. Denne støtte skaber grundlag for at tiltrække øget statsstøtte til 

området. På tilsvarende vis er målet med spillesteds aftalen at genere yderligere mid ler t il 

dette område gennem udviklings af nye projekter og events. Hjørring Kommune støtter 

spillestedsaftalen med 0.5 mio. kr. årligt.  

  

Rammeaftalen igangsættes efter behandling i Kommunernes Kultur – og Frit idsudvalg og 

spillestedsaftalen iværksættes pr. 1/9 2009.  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
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        Kultur – og Fritidsudvalget tilslutter sig KulturAlliancens rammeaftale  

    Kultur – og frit idsudvalget tilslutter sig Spillestedsaftalen   

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. juni 2009 

Godkendt. Sagen sendes til orientering i Byrådet.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen.  

 

Bilag 

KulturAlliancen Frederikshavn-Hjørring - KulturAlliancen Frederikshavn-Hjørring, rammeaftale, 

090421.doc (dok.nr.53038/09) 

KulturAlliancen Frederikshavn-Hjørring - KulturAlliancen Frederikshavn-Hjørring, spillestedsaftale, 

090421.doc (dok.nr.53039/09) 

KulturAlliancen Frederikshavn-Hjørring - Egnsteateraftale mellem Hjørring Kommune og Frederikshavn 

Kommune 2009-13.pdf (dok.nr.53045/09) 
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2.   Med Tordenskiold til Søs 

 

Sagsfremstilling 

Frode Thule Jensen har foreslået, at inviterer 100 personer af Frederikshavns 

Kommunes unge frivillige foreningsledere på en maritim oplevelse, som en 

påskyndelse for det arbejde der laves i foreningslivet. Børne - og Kulturforvaltningen 

har indhentet tilbud fra Fonden Tordenskiold Frederikshavn.  

Kultur- og Fritidsudvalget kontakter Frederikshavns Fælles Ungdomsråd og 

Idrætssamvirket med henblik på afvikling af de praktiske foranstaltninger bl.a 

udvælgelse og invitation til de foreninger og unge der skal deltage. 

  

Frederikshavns Fælles Ungdomsråd får et skib, Brita Leth som kan rumme 30 

personer. 

Idrætssamvirke får 3 skibe, Bessie Ellen, Eye of the Wind og Christina af Bro som i 

alt kan rumme 70 personer.  

  

De udvalgte foreninger får hver især får 3-4 pladser, så der i alt kan være 

repræsentanter fra ca. 25 foreninger, som kan benytte turen til at netværke 

m.v. mens arrangementet kører.  

  

Næste år forventes det, at være 25 andre foreninger der bliver inviteret, indtil alle 

godkendte folkeoplysende foreninger har deltaget.  

  

Arrangementet er budgetteret til 69.800 kr. inkl. Entré, frokost, 4 skibe og speciel 

billet til OSTINDIEFARAREN GÖTEBORG. Der foreslås at udgiften afholdes af 

overførte midler fra 2008.  

  

Formanden har truffet beslutning om igangsætning  

  

  

 

Indstilling 

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

formandens beslutning til efterretning og at udgiften de kommende år bringes i 

forbindelse med budgetlægning 2010.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. juni 2009 

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

Bilag 

Programog budget til maritim oplevelse til søs 2009 - KFU 2009 (dok.nr.54115/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/9887 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Bjarne Kvist 
   

      

Erik Janum  
   

      

Jytte Schaltz 
   

 

      

Mogens Brag 
   

      

Steen Jensen 
   

 

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Palle Thomsen 
   

 

 
 


