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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 til 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. 

  

  

 

Supplerende sagsfremstilling - Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. september 

2009 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet nyt administrativt budget inden for 

den af Økonomiudvalget udmeldte ramme.  

  

 

Indstilling - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. september 2009  

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

administrative budget forslag til den videre politiske budgetproces.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. september 2009 

Sagen drøftet.  

  

Fraværende: Mogens Brag 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2717 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: KFU 
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Bilag 

Budget 2010-13, Frederikshavn Kommune (KFU 12.8.09) (dok.nr.72011/09) 

Udmelding af budgetrammer pr. den 6. august 2009 (KFU 12.8.2009) (dok.nr.81858/09) 

kopi af underskrevet brev til fagudvalgene vedr. budget 2010-13 (KFU 12.8.2009) (dok.nr.82378/09) 

Ny Gældende oversigt over Kultur og Fritid problemområder (KFU 12.8.2009) (dok.nr.82552/09) 

Pixiudgave - KFU 3% reduktion af budgetramme 2010 samt overslagsår (dok.nr.90220/09) 

Kultur- og Fritidsudvalget budget 2010 - 13 (dok.nr.96784/09) 
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2. Budgetopfølgning pr. ultimo juli 2009 

 

Sagsfremstilling 

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

orientering.  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. september 2009 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Mogens Brag 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1457 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 

 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 02. september 2009 Side 7 af 16 

 

 

3. Resultat af udbudsforløb for Kappelborg og frigivelse af 

anlægsmidler 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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4. 4 dokumentarfilm om befæstning ved Bangsbofortet som en 

del af Atlantvolden 

 

Sagsfremstilling 

Avico film og TV søger Kultur- og Ftritidsudvalget om produktionsstøtte på 100.000 

kr. til 4 dokumentarfilm om befæstning ved Bangsbofortet som en del af 

Atlantvolden.  

Projektet vil igennem 4 dokumentarfilm fortælle historier fra 2. Verdenskrig under 

befæstning af Frederikshavn Ved Bangsbofortet. Avico Film og TV bidrager med 

ideudvikling, projektstyrring, undersøgelse af ydderligere finansieringsmuligheder, 

herunder også interessen hos forskellige TV stationer.  

4 dokumentarfilm- 4 fortællinger:  

 Rommel´s besøg  

 En menig tysk soldats oplevelser  

 byggeriet og modstandsbevægelsen  
 Befrigelsen og overdragelsen af befæstningen  

  

Projektet er ialt anslået til 1.125.300 kr.  

TV2 /Nord har givet tilsagn om visning i april 2010 i anledning af 60 året for 

besættelsen. 

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. september 2009 

Ansøgningen imødekommes med 50.000 kr. 

Erik Janum kan ikke støtte beslutningen. 

  

Fraværende: Mogens Brag 

 

Bilag 

Ansøgning til museumsfortællinger.doc (dok.nr.85217/09) 

Formidling af museumsfortællinger.doc (dok.nr.85219/09) 

Grovskitse til indhold.doc (dok.nr.85218/09) 

Atlantvolden budget.doc (dok.nr.85220/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14948 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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5. Pilotprojekt - Billedkunst - talentklasse for børn og unge - 

BGK 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Billedkunstskole under Musikskolen søger Kultur - og Fritidsudvalget 

om kr. 142.000 kr. til - i samarbejde med Skagens Museum - i perioden november 

2009 – juni 2010, at igangsætte et pilotprojekt med en billedkunst-talentklasse for 

børn og unge (16 – 25 år) som forudsætning for etablering af et egentligt 

billedkunstnerisk grundkursus BGK – Kroeyer.dk. 

Ansøgningen skal ses i sammenhæng med fremsendt problemområde til budget 

2010 samt at Frederikshavn Kommune med dette projekt sandsynligvis i højere 

grad vil kunne komme i betragtning til Kunststyrelsens puljer for området, hvilket 

potentielt på sigt vil kunne generere en statslig medfinansieri ng.  

Vision  

Målsætningen for kurset er at fange områdets talentmasse, hvor den er, og give de 

unge mulighed for at opnå tekniske færdigheder og glæde ved at udtrykke sig 

kreativt. Vi ønsker at give eleverne redskaber til i deres arbejde at fange dagens 

tidsånd i et moderne visuelt udtryk, men samtidig at have blik for de mere tidløse 

værdier, der gør, at et værk bibeholder sin relevans mange år frem. 

Vi ønsker at give eleverne et indgående kendskab til forskellige kunstneriske fag, 

der kan styrke dem i deres valg af videre uddannelsesforløb. Det kan være valg 

eller fravalg af uddannelser som billedkunstner, grafiker, arkitekt, designer, 

kunsthistoriker, kunsthåndværker eller lignende. Vi håber også at kurset kan 

bidrage til at styrke de unges personlige udvikling og selvstændighed gennem den 

proces, det er at finde sit personlige udtryk. 

Men kurset skal ikke kun ses som et springbræt for et videre uddannelsesforløb, for 

det at arbejde kreativt kan også træne evnen til at løse opgaver i alle livets andre 

aspekter på en utraditionel og mere udbytterig måde. Ved at arbejde kreativt lærer 

man at tænke ud af boksen. 

Frederikshavn Kommune er om noget et udkantsområde her på toppen af 

Danmark, men Skagen var i sin tid omdrejningspunktet for en berømt 

kunstnerkoloni. Måske kan denne udkantskommune stadig danne rammen om og 

være inspiration for seriøs kunstnerisk udfoldelse. For kunsten er åndens føde, 

vores lifestraw, i en hverdag fyldt med visuelt flimmer – også så langt fra 

hovedstaden her i det nordligste Danmark. 

  

Billedkunstnerisk grundkursus Kroeyer.dk etableres i samarbejde mellem Skagens 

Museum og Frederikshavn Billedkunstskole og som en overbygning på dels 

Billedkunstskolens undervisning og dels Skagens Museums pædagogiske og 

formidlingsmæssige aktiviteter målrettet børn og unge. Den skemalagte 

undervisning kommer til at foregå med udgangspunkt i Skagen - i kombination med 

decentral undervisning, projekter og workshops. 

Undervisningen vil blive varetaget af udøvende kunstnere, undervisere på 

Frederikshavns Billedkunstskole samt af gæstekunstnere og kunsthistoriker fra 

Skagens Museum. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/15191 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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BGK – Kroyer.dk er for unge i alderen 16-25 år. Det skal være et 

talentudviklingsprogram for unge med interesse og evner indenfor billedkunst. Alle 

indenfor aldersgruppen kan søge om optagelse, men for at sikre et højt fagligt 

niveau vil ansøgerne blive udvalgt på baggrund af indsendte værker og en samtale.  

Der vil blive optaget 10 elever på en årgang. Undervisningen kommer til at ligge 

efter skoletid 3 gange om ugen og med workshops og ekskursioner i udvalgte 

weekender. Gennemsnitligt vil det være 12 lektioner om ugen. Kurset skal strække 

sig over 3 år. Undervisningen er gratis. 

Der vil blive undervist i følgende fag: Maleri, tegning og grafisk arbejde, digitalt foto 

og billedbehandling, skulptur og installation, samt kunsthistorie og billedanalyse. 

Faglig og pædagogisk ledelse af kurset varetages af Billedkunstskolen og Skagens 

Museum i fællesskab.  

Undervisere bliver lokale og regionale udøvende kunstnere med kunstfaglig 

uddannelsesbaggrund.  

Undervisning i billedanalyse og kunsthistorie varetages af kunsthistorikere fra 

Skagens Museum. 

  

Udviklingsperspektiv  

Målet er at skabe et billedkunstnerisk grundkursus (BGK – Kroeyer.dk), der er 

fremtidssikret, så det er muligt for årgangene at blive fulgt helt til dørs ved at lave et 

afgangsværk og få evaluering og en udtalelse.  

Det er et ønske, at kursets netværk med tiden udvides til flere af kommunens 

institutioner. Et samarbejde med landets øvrige BGK’er vil også være ønskværdigt. 

Det vil give mulighed for flere spændende, lærerige og øjenåbnende 

arrangementer til gavn for alle implicerede parter.  

Men vigtigst af alt, så vil fremtidsperspektivet i det billedkunstneriske grundkursus 

være, at et så seriøst tilbud for kunstinteresserede unge kan virke tilbage på andre 

af kommunens kulturelle tilbud. For eksempel kan det blive mere attraktivt for de 

yngre børn at starte i almindelig billedskole, når de har BGK i udsigt, og generelt at 

interessere sig for faget billedkunst i alle dets afskygninger.  

  

Såfremt projektet igangsættes anbefales det, at finansieringen findes for minimum 

3 år. Udgifterne er 142.000 kr. for perioden november 2009 til juni 2010,  

90.000 kr. for resten af 2010 og 211.000 kr. i årene fremover.  
  

  

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. september 2009 

Drøftet. 

Statens forsøg med kulturskoler, herunder støtte til billedkunstneriske grundkurser 

bort falder med finansloven for 2010. Derfor kan projektet ikke realiseres. 

  

Fraværende: Mogens Brag 
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Bilag 

Kopi dok. 82528-09 BGK - Kroyer.dk - problemområde budget 2010-2013.DOCX (dok.nr.91867/09) 
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6. Puljeansøgninger august 2009 

 

Sagsfremstilling 

Der er afsat 574.910 kr. på budget 2009. Af dette beløb er der 347.119 kr. til rest.  

  

A. Frederikshavn Bykor søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til opførelse 

af John Højbyes"Gabriel og Maria". Koncerten vil finde sted i Frederikshavn Kirke, 

december 2009. Solister vil være professionelle sangere fra lokalområdet og 

professionelle musikere fra Aalborg Symfoniorkester.  

Arrangørerne mener, at samarbejdet med de professionelle sangere og musikere 

er en stor inspirationskilde blandt de aktive amatører og opførsler af klassiske og 

nyere moderne værker sikre forskelligheden af det kulturelle udbud i lokalområdet.  

Koret har igennem sine 30 år med jævnemellemrum finansieret og opsat værker 

som Bachs "juleoratium" og Hãndels "Messias".  

  

Finansieringen af koncerten vil ske dels via fondsmidler dels med lokale 

sponsorater.  

Kultur- og Fritidsudvalget har sidst støttet Frederikshavn Bykor i 2006 med et 

tilskud på 3.000 kr.  

  

  

B. Ny Musik søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på 6.000. kr. til Lyd i 

Huset, som er et arrangement fyldt med amatørmusikere i Det Musiske Hus den 

22. november 2009. Der spilles fortrinsvis ny musik komponeret til lejligheden af 

nordjyske komponister. Et enkelt professionelt inds lag med Bachs Duo vil indgå i 

dagens program.  

Arrangementet vil forme sig som en række små koncerter og performances i hele 

Det Musiske Hus.  

Projektets formål er, at fremme lokale musikere, skabe øget interesse for den 

nodeskrevne musik og nordjyske komponister mulighed for opførelse af deres 

musik. Lyd i Huset sætter fokus på de klassiske instrumenter men giver også 

mulighed for, en kombination med moderne elektroniske klange.   

Kultur- og Fritidsudvalget har i møde 7. januar 2009 imødekommet Ny Musik med 

20.000 kr. til aktiviteterne, herunder 12 koncerter.  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. september 2009 

A:  Ansøgningen kan ikke imødekommes. 

  

B:  Ansøgningen kan ikke imødekommes. 

  

Fraværende: Mogens Brag 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14218 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 02. september 2009 Side 13 af 16 

 

Frederikshavn Bykor søger tilskud til koncert i Frederikshavn Kirke 2009 (dok.nr.87235/09) 

Ansøgning om støtte fra foreningen Ny Musik - Lyd i Huset (dok.nr.86659/09) 
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7. Vedtægter og brugerbestyrelsen Iscenter Nord 

 

Sagsfremstilling 

I vedtægterne for Brugerbestyrelsen Iscenter Nord står der under § 3, stk. 1 at 

Brugerbestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf Kultur- og Fritidsudvalget skal 

udpege 2 medlemmer.  

Da der udenfor normal valgperiode, på grund af dødsfald, kun er et medlem 

repræsenteret og ingen suppleanter, er der behov for at Kultur- og Fritidsudvalget 

udpeger nyt medlem. 

Danni Munk Andersen er foreslået som nyt medlem.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger et nyt 

medlem til brugerbestyrelsen.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. september 2009 

Danni Munk Andersen udpeges som nyt medlem.  

  

Fraværende: Mogens Brag 

 

Bilag 

Vedtægter for Iscenter Nord (dok.nr.162697/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/15075 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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8. Henvendelser og invitationer 2009 

 

Sagsfremstilling 

Institut for arkitektur og design inviterer til konference om danske byers by- og 

kulturudvikling. Konferencen finder sted 1. oktober 2009 på Utzon centret i Aalborg.  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. september 2009 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Mogens Brag 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/95 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 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 
   

 

 
 


