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1. Budget 2010-2013 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har indenfor den udmeldte ramme udarbejdet et 

administrativt oplæg, som sammen med de øvrige forvaltningers bidrag udgør 

Direktionens budgetforslag for 2010 - 2013.  

Forslaget er udmeldt til drøftelse i de politiske udvalg.   

  

I henhold til tidsplanen for budgetudarbejdelsen drøfter fagudvalgene det 

administrativt udarbejdede budget forslag.  

  

Det udarbejdede forslag til budget for 2009 omfatter driftsudgifter og driftsindtægter 

på 113,4 mio. kr. (netto budget) samt forslag t il anlægsbudget.  

Ud over det administrative budgetforslag er der udarbejdet problemområder til 

budgettet 2010 - 2013, som ønskes drøftet i Kultur- og Fritidsudvalgets 

budgetmøde.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 

 det administrative budget forslag fremlægges til drøftelse/indstilling til den 

videre politiske budgetproces  
 Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til problemområderne.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. august 2009  

Problemområderne drøftet. Forvaltningen udarbejder revideret budget med 

reduceret ramme til drøftelse på næste møde. 

  

  

 

Bilag 

Budget 2010-13, Frederikshavn Kommune  (dok.nr.72011/09) 

Udmelding af budgetrammer pr. den 6. august 2009 (dok.nr.81858/09) 

kopi af underskrevet brev til fagudvalgene vedr. budget 2010-13 (dok.nr.82378/09) 

Ny Gældende oversigt over Kultur og Fritid problemområder (dok.nr.82552/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2717 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: KFU 
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2. Budgetopfølgning 2009 pr. ultimo juni 2009 

 

Sagsfremstilling 

Der foreligger budgetopfølgning pr. 15. juni 2009 til Kultur- og Fritidsudvalgets 

orientering. Forvaltningen orientere i mødet om resultat af budgetopfølgningen.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at notat fra budgetopfølgning på Kultur- og 

Fritidsudvalgets område videreformidles til Byrådets orientering.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. august 2009  

Taget til orientering.  

 

Bilag 

Budgetopfølgning KFU - 2009 pr. 30.6. (dok.nr.70589/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1457 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 

 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 12. august 2009 Side 7 af 31 

 

 

3. Resultat af udbudsforløb for Kappelborg 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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4. Uddeling af Nordlysprisen 2009  

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes Kulturpris - Nordlysprisen overrækkes lørdag den 19. 

september 2009 i Det Musiske Hus som en del af afviklingen af Kulturraketten i 

dagene 18. - 20. september 2009.    

  

Gennem annoncering og synliggørelse på www.kulturraketten.dk har der 

været indkaldt kandidat forslag til Nordlysprisen.  

  

Ved tidsfristens udløb den 15. juni var der indkommet 13 indstillinger 

til Nordlysprisen, som er en hæder, der uddeles til en person eller gruppe, som på 

ganske særlig måde har skabt eller formidlet kunst og/eller kultur af høj kvalitet i 

kommunen. Prismodtageren skal have udøvet en markant kunstnerisk eller kulturel 

indsats, som har udviklet det kulturelle rum og/eller samspillet mellem kultur og 

erhverv. Prismodtageren skal have eller have haft tilknytning til Frederikshavn 

Kommune.  

  

Bedømmelsesudvalget, sammensat af repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget 

samt lokale kultur- og erhvervsfolk, indstiller efter afholdt møde den 4. august 

modtager af Nordlysprisen 2009.   

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. august 2009  

Drøftet. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/6683 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 

 

http://www.kulturraketten.dk/
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5. Projekt Sæby bibliotek - det åbne bibliotek 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes Biblioteker har v ia puljen ”Biblioteker i hele landet” søgt 

Styrelsen for Bib liotek og Medier om kr. 200.000 (med en egenfinansiering på 40%, 

svarende til kr. 130.000) t il etablering af projektet ”Sæby Bib liotek – det åbne bibliotek”. 

Styrelsen har imødekommet ansøgningen med en bevilling på kr. 175.000.  

  

Med afsæt i den i september 2008 af Byrådet vedtagne bibliotekspolitik har pro jektet til 

formål markant at øge borgernes mulighed for at benytte biblioteket i overens stemmelse 

med deres ind ividuelle behov, spændende fra ønsket om kvalificeret betjening til 

muligheden for selv at kunne låse sig ind til bibliotekets tilbud. Hermed styrkes også 

bibliotekets rolle som en vigtig, livskabende aktør på Kulturtorvet.  

Målet er en udvidelse af åbningstiden fra nuværende 34½ (betjente) timer/uge til ca. det 

dobbelte, med bibeholdelse af nuværende antal betjente timer.  

Den udvidede åbningstid forventes realiseret pr. oktober 2009  

  

Projektet gør det muligt for borgerne via deres lånerkort/sygesikringskort at få adgang til 

Sæby Bibliotek uden for betjent åbningstid. Der arbejdes på at fastlægge adgangstiderne. 

Der etableres styring af dørlås, lys, tyverialarm samt videoovervågning. 

I modsætning til Skagens og Frederikshavns biblioteker er Sæby Bibliotek ikke udstyret 

med selvbetjeningsautomater til udlån og aflevering, ligesom der ikke er opsat gate til 

tyverisikring. 

Der skal derfor investeres i selvbetjeningsudstyr samt 1 gate.  

   

Samlede etableringsudgifter, inklusiv automater, gate samt el-arbejde m.v., beløber sig t il 

kr. 355.000. Bevilling fra Styrelsen for Bib liotek og Medier udgør kr. 175.000.  

Der ansøges om finansiering af restbeløb på kr. 180.000.  

  

 

Indstilling 

Børne - og Kulturforvaltningen indstiller, at det ansøgte beløb på 180.000 kr. 

bevilliges.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. august 2009  

Godkendt.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/9504 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: thpd 

 Besl. komp: KFU 

 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 12. august 2009 Side 10 af 31 

 

 

6. Puljeansøgninger Juli 2009 

 

Sagsfremstilling 

Der er afsat 574.910 kr. på budget 2009. Af dette beløb er der efter overførelse på 

400.000 kr. udvalgsbeslutning 3. juni 2009 443.119 kr. til rest. 

  

A. Lokalhistoriske Forening for Raabjerg sogn søger Kultur- og Fritidsudvalget 

om et driftstilskud til "Simons Raaling" på 25.000 kr.  "Simons Raaling" er byens 

ældste hus fra 1700 tallet, blev renoveret tilbage i 1800 tallet og indrettet som 

museum. Museet opsamler i samarbejde med lokalhistorisk forening i byens og 

egnens historie. Der er åbent fra maj til november. Der afholdes 6 

specialarrangementer årligt. 

De tyngende udgiftsposter er listet i ansøgningen således  

 El-opvarmning  

 Forsikring  
 Materialer  

  

Der foreligger regnskab for 2008. I 2008 bevilligede Kultur- og Fritidsudvalget 

13.000 kr. til drift og vedligeholdelse.  

  

B. Hedeboskolen søger Kultur- og Fritidsudvalget om et økonomisk tilskud til 

trykning og udgivelse af en bog, med titlen, Hedeboskolen 1974 - 1999. Bogen er 

skrevet af pensioneret lærer Leif Andersen, som har været ansat  i tidsrummet 

1974-2008.  

Hele arbejdet er udført uden beregning og oplaget overdrages til Hedeboskolen. 

Det billigste tilbud på trykning af bogen koster 35.000 kr. for 500 eksemplarer. 

Skolen har en selvfinanciering på 5.000 kr.  

Hedeboskolen har ansøgt Kulturelt Samråd, som i møde den 18. juli 2009 val gte 

ikke at imødekomme ansøgningen.  

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere støttet Hedeboskolen.  

  

C. Frederikshavn Firma Klubber søger om tilskud på 50.000 kr. til bl.a. samt en 

underskudsgaranti til afholdelse af Bluesfestivalen 2009. På bluesfes tivalen vil 

blandt andet Fabulous Thunderbirds, Poul Lamb & Johnny Dickinson, Hans 

Theessink, Michael Burks, Dietra Farr og Kent Thomsen spille.  

Målsætningen med arrangementet er, at der tiltrækkes så mange danske såvel 

som udenlandske gæster at Frederikshavn Firma Klubber fyldes over flere dage og 

et evt. overskud vil blive brugt på ungdomsarbejde i Foreningen. Bluesfestivalen 

har været afholdt siden 2006 og har givet både overskud og underskud og 

arrangørerne forsøget at holde udgifterne så lavt som muligt ved hjælp af frivillige 

ildsjæle. 

I 2008 bevilligede Kultur- og Fritidsudvalget, Bluesfestivalen med et tilskud og en 

underskudsgaranti 50.000kr.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14218 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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D. Dybvad Open Air søger Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk tilskud til 

arrangementet i 2009. Koncerterne blev afholdt lørdag den. 8. august i Søparken 

og vil præsentere Gnags, Rocazino, Michaels Learna To Rock, Sys Bjerre, Aura og 

Øster Gasværk. Et samarbejde gennem flere år med "eventmagere" Jan Thybo er 

slut og da arrangørerne ikke er i fold hos en ny eventmager, forventes der 

merudgifter i forbindelse med markedsføring og kontrakter og derfor er Dybvad 

Open Air 2009 afhængig af billetsalget.  

Dybvad Open Air har været afholdt fra 2005 til 2009, med delvis overskud og 

underskud. Overskuddet har været til gavn for ungdomsafdelingerne i Dybvad og 

øremærket til "projekt multibane" for hele ungdommen i byen.  

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere støttet Dybvad Open Air.  

  

E. Vendsyssel Festival 2009 søger kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på 3.000 

kr. til dækning af udgifter i forbindelse med åbningskoncert og reception den 7. juli i 

Abildgård Kirke med Druen. Der er tradition for at efter koncerten afholdes en 

mindre reception, hvis udgifter dækkes af den kommune som er vært, derfor 

anmodes Kulturudvalgsformanden om at påtage sig værtskabet. Vendsyssel 

Festival en selv for alt det praktiske i forbindelse med koncerten og receptionen.  

Vendsyssel Festival 2009 søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på 7.500. kr. 

til lejeudgifter og teknikkerer til opsætning af operaen " King Arthur" i semiudgave i 

Det musiske hus den 30. juli 2009.  

Operaen har tidligere været gennemført i Musikhuset i Århus, Det nye Teater, 

Horsens og Løveholm Slot.  

Begge ansøgninger er forelagt udvalgsformanden som ønsker dem 

udvalgsbehandlet på møde 12. august 2009.  

  

F. Understed Borgerforening søger Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk 

tilskud til Julebal i Understed den. 13. november 2009. Juleballet starter med en 

julekoncert i kirken og derefter bal med musik og fællesspisning i forsamlingshuset.  

Julearragementet er et samarbejde mellem de 3 foreninger i byen, 

borgerforeningen, idrætsforeningen og menighedsrådet og er aktive foreninger, der 

kan blandt andet nævnes af andre arragementer i byen, Svømmehold, danseaftner, 

Skt. Hans, sommerfest og ugentlig banko.  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. august 2009  

A. Lokalhistoriske Forening for Raabjerg Sogn:  Imødekommes med 15.000 kr.  

  

B. Hedeboskolen: Imødekommes med 5.000 kr.  

  

C. Frederikshavn Firma Klubber:  Imødekommes med en underskudsgaranti på 

50.000 kr.  
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D. Dybvad Open Air:  Imødekommes med en underskudsgaranti på 50.000 kr.  

  

E. Vendsyssel Festival 2009:  Imødekommes ikke. 

  

F. Understed Borgerforening:  Imødekommes ikke. 

  

 

Bilag 

Ansøgning om drifttilskud 2009 - Lokalhistorisk forening for Raabjerg sogn - Simons 

Raaling (dok.nr.56168/09) 

Hedeboskolen ansøgning om støtte til udgivelse og trykning af bog 2009 (dok.nr.62505/09) 

Frederikshavn Firmaklubber ansøgning om tilskud og underskudgaranti til Bluesfestival 

2009 (dok.nr.66350/09) 

Dybvad Open Air søger om tilskud til yderligere markedsføring af Dybvad Open Air 2009. 

 (dok.nr.74269/09) 

Dybvad Open Air - Budget til ansøgning - Budget - 2009.xls (dok.nr.76768/09) 

VS: Vendsyssel Festival - Di450_0906301334.PDF (dok.nr.69200/09) 

Vendsyssel Festivalen 2009 søger støtte til Åbningskoncert med Druen (dok.nr.69199/09) 

Ansøgning om tilskud til musik / Julebal Understed 2009 (dok.nr.76997/09) 

Ansøgning om tilskud til musik / Julebal Understed 2009 - Budget Julebal 2009.xls (dok.nr.76999/09) 
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7. Ansøgning fra Frederikshavn Firmaklubber 2009 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Firmaklubber søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud og støtte 

på 438.250. kr. til renovering og nyanskaffelse. Hallerne er opført i henholdsvis 

1983 og 199. Den hvide bygning som ligger i forlængelse med hallerne er bygget i 

1975.   

  

  

Der foreligger til udvalget 4 ansøgninger  

 1. Renovering af gangene i hal 1 og hal 2  

 2. Renovering af brusekabiner og toilet i den hvide bygning  

 3. Ansøgning om nyt tag på Firmaklubbernes hal 2  

 4. Ansøgning om redskabsskur til blandt andet; snerydningsmateriel, 
havetraktor, plæneklipper og fejemaskiner.  

  

Udgiften er i alt anslået til i alt 438.250 kr.  

  

Punkt 1. 25.000 kr.  

Punkt 2. 16.250 kr.  

Punkt 3. 16.250 kr.  

Punkt 4. 382.000 kr.  

  

 

Indstilling 

Børne og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. august 2009  

Sagen oversendes til Folkeoplysningsudvalget.  

 

Bilag 

Ansøgning fra Frederikshavn f irmaklubber - nyt tag (dok.nr.81179/09) 

Ansøgning renovering af brusekabiner og toilet - Frederikshavn Firmaklubber 2009 (dok.nr.82264/09) 

Ansøgning om redskabsskur - Frederikshavn Firma Klubber 2009 (dok.nr.82262/09) 

Renovering af Hal 1 og Hal 2 - Frederikshavn Firma Klubber 2009 (dok.nr.82260/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14218 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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8. TV-Julekalender som optakt til storfilm om Stygge 

Krumpen, med afsæt i Sæbygaard og Børglum Kloster. 

 

Sagsfremstilling 

Vedrørende, sag nummer 09/12451 – ansøgning om støtte til storfilm om Stygge 

Krumpen og Clementsfejde. Projektet søges koordineret med andet initiativ fra 

Hjørring Kommune I regi af Kulturalliancen, samt invitation til Frederikshavn 

Kommune om deltagelse I projektet.  

Frederikshavn Kommunes Kultur og fritidsudvalg har modtaget ansøgning om 

støtte fra en initiativ gruppe bag ideen om at iværksætte en forundersøgelse til 

realiseringen af en storfilm om Stygge Krumpen og Clementsfejde. Gruppens 

organisation er ikke endeligt fatslagt eller skitseret.  

Projektet ansøger om midler til en forundersøgelse, som skal koordineres med TV 

og film-initiativerne I Hjørring Kommune, Brønderslev og Aalborg. Forvaltningen 

vurderer, i samarbejde med den ansøgende initiativgruppe, det hensigtsmæssige i, 

at de to projekter koordineres, gennem Frederikshavn Kommunes deltagelse i det 

allerede eksisterende netværk og styregruppen bag Projekt Stygge Krumpen 

TVJulekalender”, samt at Frederikshavn kommune bidrager til og deltager I 

styregruppen bag det fremskredne Stygge Krumpen projekt med kr. 75.000.  

Frederikshavn Kommune kan ved deltagelse i det, som bilag skitserede 

Julekalender og oplevelseshistoriske projekt “Stygge Krumpen”, opnå stor synergi 

og synlighed I hele Danmark og udvikling af kulturarvs og oplevelsesinstitutionerne 

I Vendsyssel.  

  

Projektet har til formål at styrke kulturalliancen og fælles national profilering af 

Hjørring og Frederikshavn Kommuner, gennem synliggørelse af vores kulturarv 

samt skabe øget omsætning for kreative erhverv i området.  

En arbejdsgruppe har udarbejdet et oplæg på en realiserbar tv-julekalender om 

Stygge Krumpen, med omdrejningspunkt om Sæbygaard, Børglum Kloster og 

Voergaard Slot. Styregruppen har allerede fundet privat producent, ”Deluca Film” 

og en nationalt anerkendt børne og ungdomsforfatter som manuskript forfatter til 

serien, som ikke må offentliggøres endnu. Projektet har i samarbejde med AAU’ 

institut for kommunikation udarbejdet en foreløbig bruger og kendskabsanalyse, 

som danner baggrund for valget af lanceringen af en TV julekalender og en 

ungdomsbog, undervisningsmaterialer, oplevelsesruter i hele Vendsyssel m.v. 

Projektgruppen fra Hjørring, som inviterer Frederikshavn Kommune til samarbejde, 

er med andre ord, meget langt i realiseringen af projektet. Projektet har opnået 

støtte fra LAG-Vendsyssel på kr. 200.000, ligesom Hjørring Kommune bidrager 

med kr. 200.000. (kr. 100.000 fra LET-udvalget og kr. 100.000 er søgt fra 

økonomiudvalget.)  

  

En Tv-julekalender på TV2 eller DR1 rammer befolkningen bredt og tilmed i bedste 

sendetid. Der foreligger nu en handlingsplan for udvikling og produktion af pilotfilm 

for julekalenderen.  

Til dette arbejde ansøges Kultur og fritidsudvalget om kr. 75.000.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/12451 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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Som afledt handling på Kulturarvkommuneprojeket, har en arbejdsgruppe 

bestående af repræsentanter fra Plan&Udvikling, Vendsyssel Teater,  Børglum 

Kloster, Aalborg Universitet m.fl. gennem længere tid arbejdet med synliggørelse af 

en væsentlig del af kulturarven gennem et "Stygge Krumpen - filmprojekt". Med 

ønsket om at formidle meget bredt og nå en stor og national målgruppe, er 

oplægget nu en tv-julekalender om Stygge Krumpen, hvor basen er Børglum 

Kloster. Projektet er nået dertil i arbejdsprocessen, at der foreligger en 

handlingsplan for udvikling og produktion af pilotfilm, der kan gøre det muligt at 

indgå aftale med et TV-selskab om produktion af den egentlige kalender.  

Et projekt af nærværende type imødekommer således til fulde byrådets ambition 

om at udnytte det oplevelsesøkonomiske og kulturarvs potentialet, til at skabe 

fornyet opmærksomhed på den storslåede Vendsysselske natur og historie, såvel 

lokalt, som nationalt.  

Tv-julekalender projektet kan være med til at styrke Frederikshavn og Hjørring 

Kommuners kreative potentiale, sikre arbejdspladser og har samtidig stor 

markedsføringsværdi, der kan gavne både bosætning, erhverv og turisme. 

Frederikshavn og Hjørring Kommune har et omfangsrigt musik, teater- og kulturliv 

med et potentiale, der kan danne base for en udvidelse af aktiviteter indenfor TV, 

oplevelseshistorie og filmproduktion.  

Realiseres et filmprojekt som Stygge Krumpen tv-julekalenderen skønnes det have 

et samlet budget i størrelsesordenen 8-10 mio. kr. hvoraf en stor del af 

omsætningen forventes at ligge i de to kommuner, (bl.a. gennem udlejning af 

udstyr, teknisk bistand, hotelophold, forplejning, transport mv.)  

Handlingsplan for Stygge Krumpen julekalender 

Handlingsplanen består overordnet af 7 faser og er afstemt i forhold til et ønske om 

at have en færdig tv-julekalender til fremvisning i julen 2010. Opgaverne i de 

enkelte faser løses i tæt samarbejde med et relevant fi lmproduktionsselskab. Der 

er udarbejdet budgetoverslag for de første faser. 

Fase 1: maj – august 2009 

Udviklingsfase, hvor der vælges og indgås kontrakt med manuskriptforfatter(e), 

samt evt. instruktør. Research, udvikling af ide og hovedkarakterer, samt 

beskrivelse af grundhistorien.Fundraising / finansiering af udviklingsfase 1 til 4.  

Fasen er budgetteret til kr. 120.000. 

  

Fase 2 - 4: september 2009 

Udvikling og produktion af pilotfilm, indledende dialog med TV-selskaberne,  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at det ansøgte beløb på 75.000 kr. 

bevilliges.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. august 2009  

Udvalget bevilligede 100.000 kr. til projektet. 

 

Bilag 

Ansøgning - Stygge Krumpen og Børglum Kloster (dok.nr.82374/09) 

Kontakt personer til projekt (dok.nr.82375/09) 
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Baggrundsmateriale til f ilmprojekt (dok.nr.82376/09) 
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9. Kunstnerboliger på Hirsholmene 

 

Sagsfremstilling 

I november 2000 indledtes et samarbejde med Fæstnings - og Natursekretariatet, 

Dansk Kunstnerråd og Kultur- og Fritidsudvalget omkring kunstnerboligerne på 

Hirsholmene. Aftalen trådte i kraft 1. januar 2000 og er opsagt af Frederikshavn 

Kommune og Dansk Kunstnerråd  pr. 31. december 2009. Kunstnerboligerne 

anvendes som arbejdsboliger for kunstnere på Hirsholmene og omfatter 

stuelejligheden i Fyrassistentboligen med tilhørende atelier og en lejlighed i 

Lodsgården med tilhørende "skur".   

  

Formålet med samarbejdet var at give udøvende og skabende kunstnere mulighed 

for at arbejde på og lade sig inspirere af Hirsholmene og tilføre øen og kommunen 

en ny kulturel dimension, blandt andet gennem kunstnerisk virke og 

udstillingsvirksomhed samt at tilføre øen mere liv.  

  

Skov- og Naturstyrelsen har efterfølgende overtaget det administrative ansvar efter 

Fæstnings- og Natursekretariatet  og fremlægger forslag til ny lejeaftale mellem 

Frederikshavn Kommune som lejer og Skov- og Naturstyrelsen som 

udlejer. Kontraktforslaget er udformet således, at Skov- og Naturstyrelsen 

bibeholder viceværtsfunktionen, og den ud- og indvendige vedligeholdelse af 

kunstnerboligerne. Der forventes store udvendige vedligeholdelsesarbejder 

indenfor en årrække.  

  

Iflg. forslag til ny kontrakt udgør den årlige udgift   for Kultur- og Fritidsudvalget 

66.500 kr. På budgettet for 2009 har Kultur- og Fritidsudvalget afsat 10.000 til 

vedligeholdelse af kunstnerboligerne. Indtægt for kommunens genudlejning af 

kunstnerboligerne til Dansk Kunstnerråd kendes endnu ikke.  Forhandlinger er 

planlagt i efteråret 2009. Indtægtsgrundlaget er derfor ukendt.  Se vedlagte budget 

for 2010.  

  

I perioden 1997-2009 var kunstnerboligerne udlejet til 94 kunstnere gennem 

udvælgelse af Dansk Kunstnerråd,  heraf er 14 lejemål for året 2009. Kunstnernes 

bidrag til kulturen i kommunen er meget forskellig , tre institutioner har ingen 

kontakt har haft med kunstnerne under eller efter opholdet på 

Hirsholmene. Frederikshavn bibliotek har haft udstillinger med enkelte af 

kunstnerne. Frederikshavn Kunstmuseum har haft flere udstillinger og mange 

henvendelser om udstilling.  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes med henblik på at optage 

forhandling med Dansk Kunstnerråd. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/7256 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. august 2009 

Udvalget ønsker ikke at forny aftalen. 

 

Bilag 

Sammendrag af rundspørge til kommunens kulturelle institutioner om kunstnerne på Hirsholmene har 

bidraget til kulturen i kommunen under eller efter opholdet.  (dok.nr.74448/09) 

Budget 2010 - kunstnerboliger Hirsholmene  (dok.nr.74488/09) 

Forslag til lejekontrakt mellem Skov & Naturstyrelsen og Frederikshavn Kommune vedr. kunstnerboliger 

Hirsholm  (dok.nr.28852/09) 
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10. Opfølgning på dialogmøde juni 2009 

 

Sagsfremstilling 

Forud for den politiske budgetproces for budgetåret 2010 er der afviklet et fælles 

dialogmøde mellem kultur- og fritidsområderne og Kultur- og Fritidsudvalget 

mandag den 8. juni 2009.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. august 2009  

Drøftet. 

 

Bilag 

Bemærkninger dialogmøde Kultur- og Fritidsområdet 2009 (dok.nr.58807/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2209 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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11. Frederikshavn Kommunes solpolitik 

 

Sagsfremstilling 

Efter henvendelse fra Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i 

Frederikshavn blev der den 12. september 2008 afholdt et møde, hvor 

Kræftens Bekæmpelse orienterede om forebyggende indsatser mod den 

stigende forekomst af hudkræft og modermærkekræft i Danmark. På 

mødet deltog repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelse i Region 

Nordjylland, formanden for Sundhedsudvalget samt repræsentanter fra 

Børne- og Kulturforvaltningen og Sundheds- og Handicapafdelingen i 

Frederikshavn Kommune.  

               

Danmark har en af de højeste forekomster af både hudkræft og 

modermærkekræft i verden. Kræft i huden skyldes i langt de fleste 

tilfælde, at man har været udsat for overdreven UV -stråling. 

Undersøgelser fra Kræftens Bekæmpelse viser, at kræft i huden er den 

mest hyppige kræftsygdom i Danmark. Især unge er i en stor risiko for at 

udvikle modermærkekræft, hvilket blandt andet skyldes deres høje 

forbrug af solarier og solbadning.  

  

Kræft i huden er imidlertid en af de kræftformer, som kan forebygges. 

Således kan omkring 85% af alle tilfælde af hudkræft og 

modermærkekræft forebygges ved færre solskoldninger, mindre UV-docis 

og fornuftige solvaner tidligt i livet. På mødet blev det derfor besluttet, 

at der skulle udarbejdes et forslag til en overordnet solpolitik for 

Frederikshavn Kommune, som kan indgå i kommunens samlede 

sundhedspolitik og, at Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse 

skulle være tovholder for processen.  

  

På baggrund af dette har Afdelingen for Sundhedsfremme og 

Forebyggelse i samarbejde med lederen af sundhedsplejen og 

repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen udformet et udkast til en 

solpolitik for Frederikshavn Kommune.  

  

Det overordnede formål med solpolitikken er at få solbeskyttelse gjort til 

en vigtig bestanddel af borgernes og medarbejdernes hverdags- og 

arbejdsliv. Omdrejningspunktet for indsatsen på området er ”Vi har brug 

for solen – men med omtanke”. I tråd med dette forslås følgende 

operationelle mål: 

  

 At øge borgernes og medarbejdernes opmærksomhed på 

solbeskyttelse  

 At øge borgernes viden om forebyggelse og udvikling af hudkræft  

 At opmuntre borgere og medarbejdere til at tage ansvar for deres 
egen og andres solbeskyttelse  

 At sikre muligheden for solbeskyttelse i kommunale anlæg og 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/3055 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: rija 

 Besl. 

komp: SOU/BUU/KFU/SUU/AMU/TU/PMU/ØU/BR 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 12. august 2009 Side 21 af 31 

 

institutioner  

 At afskaffe solarier i kommunale anlæg og institutioner  

  

  

Beslutning MED Hovedudvalget den 11. juni 2009  

MED Hovedudvalget anbefaler, at solpolitikken godkendes med de faldne 

bemærkninger.  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at udkast til Frederikshavn Kommunes solpolitik 

godkendes.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. august 2009  

Udvalget kan anbefale forslaget. Et flertal i udvalget ønsker at forslaget 

om at afskaffe solarier i kommunale anlæg og institutioner ikke er en del 

af solpolitikken. 

 

Bilag 

Udkast til Frederikshavn Kommunes solpolitik (dok.nr.54362/09) 
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12. Frigivelse af anlægsmidler til renovering af bygninger - 

Maskinhallen 

 

Sagsfremstilling 

I Frederikshavn Kommunes budget for 2009 og overslagsårene er der på 

invisteringsoversigten afsat anlægsmidler på 5.211 mio. kr. til gennemførelse af 

renovering af bygninger - Maskinhallen.  

Der ansøges således om frigivelse af beløbet for 2009 på 2.589 mio. kr. til 

afholdelse af entreprenørudgifter, bygherrerådgivning, arkitekter samt diverse 

følgeudgifter.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller via Kultur- og Fritidsudvalget og 

Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver 2.589 mio. kr. for 2009.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. august 2009  

Anbefales. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2835 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 

 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 12. august 2009 Side 23 af 31 

 

 

13. Afrapporteringer og Regnskaber ansøgninger 2008 

 

Sagsfremstilling 

Foreningen Ny musik fremsender regnskab og kort beretning for Ny Musik 2008.  

Regnskabet viser indtægter for 178.584 kr. og udgifter for 183.461 kr. Kultur- og 

fritidsudvalget støttede Ny musik 2008 med et tilskud på 40.000 kr.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. august 2009  

Taget til orientering.  

 

Bilag 

Ny Musik - beretning og regnskab 2008 (dok.nr.51492/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6845 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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14. Orientering om udvikling og styrkelse af elitesporten i 

Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

TST Hjørring invitere i samarbejde med Frederikshavn FOX til et møde med 

henblik på drøftelse af mulighederne for udvikling af elitesporten i 

Vendsyssel.Formålet med projektet er at styrke samarbejdet i Vendsyssel og styrke 

brandingen af det nordjyske område. 

Mødet blev afholdt på Nordjyllands Idrætshøjskole den 30. juni 2009 og Børne - og 

Kulturdirektør Lis Rom Andersen deltog i mødet. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. august 2009  

Taget til orientering.  

 

Bilag 

TST Hjørring invitere til en drøftelse af elitesporten i Vendsyssel (dok.nr.66997/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/12445 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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15. Frederikshavn Stadsarkiv årsberetning 

 

Sagsfremstilling 

  

 På byrådsmødet den 28. November 2007 blev det besluttet at oprette 

Frederikshavn Stadsarkiv, og stillingen som stadsarkivar blev den 1. juni 2007 

besat med Ruth Hedegaard.  

  

Formålet med stadsarkivet er at sikre kassation af administrativt og historisk 

uvæsentlige arkivalier, at bevare de administrativt og historisk væsentlige  

arkivalier, at rådgive forvaltninger og brugere om kommunale arkivalier samt at 

stille materiale og viden til rådighed for forvaltning og interesserede brugere.  

  

Beretningen omhandler det første halve år, arkivet har været i normal drift. Der er 

påbegyndt en registrering af Byrådssekretariatets arkiv. Der er oprettet en 

hjemmeside med oplysninger om arkivernes indhold og gode historier og fund fra 

arkiverne m.v.. Webadressen er: www.stadsarkiv. frederikshavn.dk Der er iværksat 

en række formidlingsmæssige tiltag for at gøre arkivet kendt i befolkningen. Der har 

været en del henvendelser fra historisk interesserede personer, som har fundet 

svar ved brug af det  kommunale kildemateriale.  

  

Det har vist sig, at der i forvaltninger og institutioner har været et behov for 

rådgivning, og derfor er rådgivning og vejledning til forvaltninger blevet prioriteret 

højt 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. august 2009  

Godkendt.  

 

Bilag 

Årsberetning 2008 fra Frederikshavn Stadsarkiv og sagsfremstilling - Årsberetning-

2008.docx (dok.nr.77083/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/12019 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: ruhe 

 Besl. komp: KFU 
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16. Årsregnskab 2008 Kunstmuseet 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kunstmuseum fremsender årsregnskab for 2008 til Kultur- og 

Fritidsudvalgets orientering.  

 

Indstilling 

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

regnskabet.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. august 2009  

Godkendt.  

 

Bilag 

Årsrapport 2008 - Frederikshavn Kunstmuseum  (dok.nr.50380/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8432 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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17. Årsrapport 2008 Skagen Kultur- og Fritidscenter  

 

Sagsfremstilling 

Skagen Kultur- og Fritidscenter fremsender årsregnskab for 2008 til Kultur- og 

Fritidsudvalgets orientering.  

 

Indstilling 

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

regnskabet.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. august 2009  

Godkendt.  

 

Bilag 

Årsrapport 2008 Skagen Kultur- og Fritidscenter (dok.nr.60420/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4452 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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18. Årsrapport 2008 Sæby Fritidscenter 

 

Sagsfremstilling 

Sæby Fritidscenter fremsender årsregnskab for 2008 til Kultur- og Fritidsudvalgets 

orientering.  

 

Indstilling 

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

regnskabet.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. august 2009  

Godkendt.  

 

Bilag 

Årsrapport 2008 Sæby Fritidscenter (dok.nr.55696/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/10266 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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19. Årsrapport 2008 Den Selvejende Institution Sæbygård 

 

Sagsfremstilling 

Den Selvejende Institution Sæbygård fremsender årsregnskab for 2008 til Kultur- 

og Fritidsudvalgets orientering.  

 

Indstilling 

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

regnskabet.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. august 2009  

Godkendt.  

 

Bilag 

Årsrapport / årsregnskab 2008 Fonden Sæbygaard fra BDO  (dok.nr.60380/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/11108 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 

 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 12. august 2009 Side 30 af 31 

 

 

20. Henvendelser og invitationer 2009 

 

Sagsfremstilling 

BØRNEKULTUR DER DUR - NU og i fremtiden 

Kultur Ministeriet / Børnekulturens Netværk invitere til konference om børnekulturen 

og dens udvikling, nu og i fremtiden.  

Mandag den 21. september 2009 på Hindsgavl Slot ved Middelfart. De 14 

modelkommuner vil deltage, kulturministeren og eksterne evaluator Pluss 

Leadership.  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 12. august 2009  

Taget til orientering.  

 

Bilag 

Børnekulturens Netværk inviterer til konference "Børnekultur der duer - nu og i fremtiden" - 

invitation_slutkonference.pdf  (dok.nr.66986/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/95 

 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 
   

 

 
 


