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Mogens Brag (V)  

Ole Rørbæk Jensen (A)  

Erik Janum (V)  

Steen Jensen (A)  
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Jytte Schaltz (A)  
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kunstprojekter 
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1. Budgetopfølgning pr. ultimo august 2009 

 

Sagsfremstilling 

Der foreligger budgetopfølning pr. 31. august 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 30. september 2009  

Godkendt.  

  

Fraværende: Bjarne Kvist. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1457 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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2. Budgetforslag 2010-2013, anlæg til udtalelse i Kultur- og 

Fritidsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til budget 2010-2013, anlæg, 

ønsker Økonomiudvalget at direktionens forslag til udfyldelse af anlægsrammerne 

videre sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget.  

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 30. september 2009  

Et flertal i udvalget kan anbefale direktionens forslag. Mogens Brag og Erik Janum 

tager forbehold. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist. 

 

Bilag 

Budgetforslag 2010 - 2013, Økonomiudvalget, drift og anlæg (dok.nr.99454/09) 

Udmøntning af reduktionspulje på anlæg 2010 - 2013 (dok.nr.98178/09) 

Ansøgning til Anlægspulje 2009 (dok.nr.99226/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14361 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: HAJE 

 Besl. komp: KFU 
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3. Puljeansøgninger september 2009 

 

Sagsfremstilling 

Der er afsat 574.910 kr. på budget 2009. Af dette beløb er der 227.119 kr. til rest. 

  

  

A. Nordjysk Festival Ensemble  søger Kultur- og Fritidsudvalget om 30.000 kr. i 

støtte til opsætning af en nykomponeret musical, BUDDHA - the 

Musical. Arrangementet er i perioden 11 - 14. februar 2010.  

Nordjysk Festival Ensemble oplyser at 30.000 kr. er hvad det koster, at låne Det 

Musiske Hus i otte dage.  

Musicalen er en milepæl i den unge Frederikshavners musikalske virke - og der er 

brugt tre år på at skrive den gennemkomponerede musical - musik, orkestring og 

lyriks. Hovedkraften leveres af Kammerpigerne og Kammerjunkerne fra 

Frederikshavn Gymnasium og HF kursus samt andre gode sang- og 

skuspilskræfter fra lokalområdet. Kammerpigerne vil i sammen forbindelse markere 

deres 25 år jubilæum.  

  

  

  

B. Idrætssamvirket søger Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 25.000 kr. til 

afholdelse af transport og opholdsudgifter i forbindelse med Ungdoms OL I 

København den. 2 til den 4. oktober 2009. Transporten med tog vil koste ca. 

20.000 kr. og indkvartering, som er bestilt, ligeledes ca. 20.000 kr.  

Idrætssamvirket vil af egne midler anvende de resterende 15.000 kr. Det skal sikre 

at deltagerne ikke skal betale for deltagelse. 

Idrætssamvirke forventer at stille hold i Street- fodbold, Street- basketball og 

springrytmegymnastik. Der er hold fra Skagen, Frederikshavn, Sæby og Østervrå, 

så de er repræsenteret fra hele kommunen ca. 38 unge deltagere.  

Idrætssamvirket arbejder herudover på at tilvejebringe midler således at alle 

deltagere sikres ensartet påklædning, træningsdragter, Shorts T-shirts, og vil også 

trykke Frederikshavn Kommunes logo på de fælles dragter.  

  

  

  

C. Frederikshavn mandskor søger Kultur- og Fritidsudvalget om støtte på 9.000 

kr. til køb af en bærbar computer og en laserprinter. Frederikshavn mandskor er et 

lille kor, bestående af ca. 25 medlemmer. Koret ejer en gammel skrivemaskine og 

har svært ved at få reservedele til den.  

Til grundlag for ansøgningen har de indhentet tilbud fra EDBhjørnet i 

Frederikshavn.  

  

  

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14218 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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D. Tordenskioldgarden Frederikshavn søger Kultur og Fritidsudvalget om 20.000 

kr. i tilskud til ny uniform til deres dirigent. Tordenskiolsgarden får hvert år tilskud og 

på budget 09, musikskolens budget, har de poster på i alt 50.130 kr. til den dagl ige 

drift af uniformer, transport osv. men vurdere, at indenfor denne sum er det ikke 

muligt at afholde udgifterne til en uniform.  

  

  

  

E. Skagen By- og Egnsspil søger på vegne af Engsspillet Kultur- og 

Fritidsudvalget om 25.000 kr. til research omkring det nye egnsspil 2011. Skagen 

Egnsspil er siden 1985 opført hvert andet år mellem de gamle huse på 

Svallerbakken ved Skagen By- og Egnsmuseum. Der medvirker ca. 100 aktører, 

både børn og voksne. Mange er gengangere fra tidligere egnsspil og medvirkende i 

Anna Von Lowzow´Krøyerfilm "Sikken fest". 

Stykket vil blive opført 8-10 gange i juni og august 2011 

  

I 2007 og 2009 bevilligede Kultur- og Fritidsudvalget 25.000 kr. til Skagen Egnsspil. 

Skagen By- og Egnsspil søger endvidere Kulturelt Samråd som behandler 

ansøgningen i møde den. 11. november 2009 og Brøndums Legat, 

oktober udelingen2009. 

  

  

  

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 30. september 2009  

A: Ansøgningen imødekommes med 15.000 kr. Erik Janum kan ikke støtte 

ansøgningen.  

  

B: Ansøgningen imødekommes med 15.000 kr.  

  

C: Ansøgningen kan af principielle grunde ikke imødekommes.  

  

D: Sagen genoptages.  

  

E: Ansøgningen kan ikke imødekommes. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist. 

 

Bilag 

Ansøgningen om støtte til musical - Nordjyske Festival Ensemble 2009 (dok.nr.100032/09) 

- NFE Mentorer til misical - Buddha (dok.nr.100033/09) 

- Nordjysk Festival Ensemble - buddha  (dok.nr.100036/09) 

komponistens CV - Buddha - Nordjyske Festival Ensemble (dok.nr.100038/09) 

Budget VERSION 02 - Buddha nordjyske festival essemble (dok.nr.100039/09) 

Idrætssamvirke søger om tilskud til deltagelse i OL i København (dok.nr.97165/09) 
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Ansøgning fra Frederikshavn Mandekor til computer / printer 2009 (dok.nr.97151/09) 

Ansøgning om tilskud til uniform til Tordenskioldgarden - Ansøgning om tilskud til 

uniform.doc (dok.nr.94538/09) 

Regnskab for Frederikshavn mandskor 2009  (dok.nr.101854/09) 

Ansøgning Egnsspil 2011 - Skagen By- og Egnsmuseum (dok.nr.103835/09) 
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4. Uddeling af Brøndums legat oktober 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.  

  

Der er 27.000 kr. til uddeling oktober 2009  

  

Følgende ansøgninger er modtaget til oktober uddelingen: 

  

  

A. Hedeboskolen søger Kultur. og Fritidsudvalget, Brøndums legat 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 selvfinansiering på 5.000 kr.  

Kulturelt Samråd besluttede ikke at imødekomme ansøgningen i møde den 18. juli 

2009. 

Kultur- og Fritidsudvalget imødekom ansøgningen med 5.000 kr. i møde den 12. 

august 2009.  

  

  

B. Skagen pensionistforening søger Kultur- og Fritidsudvalget, Brøndums legat 

om tilskud til afholdelse af en Kulturel dag for pensionister i Skagen. Temadagen 

skal afholdes med indhold af foredragsholdere eks. Thyra Frank fra Plejehjemmet 

Lotte på Frederiksberg. Skagen pensionistforeningen afholder flere forskellige 

aktiviteter for pensionisterne i Skagen og ønsker at afholde en større arrangement. 

  

  

  

C. Skagen By- og Egnsspil søger på vegne af Engsspillet Kultur- og 

Fritidsudvalget, Brøndums legat - oktober 2009 uddelingen om 25.000 kr. til 

research omkring det nye egnsspil 2011. Skagen Egnsspil er siden 1985 opført 

hvert andet år mellem de gamle huse på Svallerbakken ved Skagen By- og 

Egnsmuseum. Der medvirker ca. 100 aktører, både børn og voksne. Mange er 

gengangere fra tidligere egnsspil og medvirkende i Anna Von Lowzow´Krøyerfilm 

"Sikken fest". 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3557 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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Stykket vil blive opført 8-10 gange i juni og august 2011 

I 2008 bevilligede Kultur- og Fritidsudvalget, brøndums Legat 25.000 kr. til Skagen 

Egnsspil 2009.  

Skagen By- og Egnsspil søger endvidere Kulturelt Samråd som behandler 

ansøgningen i møde den. 11. november 2009 og Kultur- og Fritidsudvalget som 

behandler ansøgningen den. 30 september 2009. 

  

  

D. Skagen Musik- og Teaterforening af 1944 søger Kultur- og Fritidsudvalget, 

Brøndums legat 2009 om 20.000 kr. i støtte ved de to årlige flygel-flytninger.Fra 

1984-2006 har foreningen holdt sine koncerter på Skagen Museum, hvor deres 

Steinway-flygel stod året rundt. Siden 2007 har foreningen ikke samarbejdet med 

Skagen Museum og må derfor flytte til anden koncertsal, Huset Tavi/Den Gule 

Fabrik. Grundet manglende vinteropvarmning må deres flygel flyttes til opbevaring 

på Skagen Rådhus og dette påføre foreningen yderligere udgifter.  

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 30. september 2009  

A: Imødekommes med 5.000 kr.  

  

B: Ansøgningen kan ikke imødekommes. 

  

C: Imødekommes med 15.000 kr. under forudsætning af at researchen 

beskriver nærmere og ligger inden for rammerne af fundatsen.  

  

D: Ansøgningen kan ikke imødekommes. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist. 

 

Bilag 

Hedeboskolen søger legatmidler til udgivelse og trykning ag bog 2009 (dok.nr.101642/09) 

Ansøgning Brøndums legat - Kultur og fritidsafdelingen-oktoberuddelingen 2009- Skagen 

Pensionistforening (dok.nr.103829/09) 

Ansøgning Brøndums Legat-oktober uddelingen 2009- Skagen Egnsspil (dok.nr.103832/09) 

Ansøgning Brøndums legat - Skagen Musik- og Teaterforening - oktober uddeling 

2009 (dok.nr.104225/09) 

Skagen Musik- og Teaterforening - 2008-09 Regnskab.xls.pdf  (dok.nr.105768/09) 
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5. Afrapportering og ansøgning fra Nordiske Idrætslege 2009  

 

Sagsfremstilling 

Nordisk Idrætslege komitéen søger Kultur og Fritidsudvalget om 11.870 kr. til 

dækning af underskud i forbindelse med afholdelse af Nordisk Idrætslege 2009.  

Af regnskabet fremgår det af overnatning er væsentlig højere end budgetteret og 

Garden var dyrere da transport kom oveni, dermed er der underskud i forhold til 

budgetterede regnskab.  

  

Økonomiudvalget har i møde den 22. april 2009 imødekommet en ansøgning om 

tilskud til afvikling af Nordisk Idrætslege 2009 i Skagen med 166.400 kr.  

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 30. september 2009  

Ansøgningen imødekommes med 11.870 kr. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist. 

 

Bilag 

Ansøgning om Underskudsdækning til Nordisk Idrætslege 2009 - 

20090914100456056_0001.pdf (dok.nr.100051/09) 

Div bilag til sagen om Nordisk Idrætslege 2009 - 20090914100510354.pdf (dok.nr.100049/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14710 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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6. Forslag til implementering af regelsæt for reklamer og 

sponsorater på Kultur- og Fritidsudvalgets områder 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog på sit møde i juni 2009 et regelsæt for reklamering, og det påhviler 

nu fagforvaltningerne at implementere regelsættet.  

  

Regelsættet giver mulighed for, at de enkelte fagudvalg kan fastsætte særlige 

regler på eget ressortområde og opgaven med at udarbejde særlige regler for det 

enkelte udvalgs fagområde ligger hos de respektive fagforvaltninger.  

  

På Kultur- og Fritidsudvalgets områder er der allerede en bred praksis  og mange 

erfaringer med indgåelse af reklame- og sponsoraftaler – f.eks. haller og andre 

idrætsanlæg. Regelsættet skal ikke begrænse, men medvirke til at videreudvikle 

denne praksis. 

  

Regelsættet tjener flere formål – bl.a.: 

         at skabe opmærksomhed om kommuners muligheder for at indgå reklame og 

sponsoraftaler 

         at give de decentrale enheder et incitament til at opsøge og indgå aftaler om 

reklamer og sponsorater og derved opnå alternative indtægtskilder  

         at sikre at beslutninger om brug af reklamer og sponsorater træffes under 

hensyntagen til faglig integritet, hensyntagen til lokale forhold m.m. og indgås i 

overensstemmelse med gældende lovgivning 

  

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at fagudvalgenes implementering af 

regelsættet på egne ressortområder bør ske med forståelse af, at det kan have en 

afsmittende effekt på andre ressortområders reklame- og sponsorpraksis. Det 

betyder, at fagudvalgenes regelsæt ikke bør begrænse andre fagområder og det  

bør udvise respekt for den praksis og de muligheder og vilkår, der gælder for andre 

fagområder.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår følgende implementering af regelsættet på 

Kultur- og Fritidsudvalgets område:  

  

         Kompetencen til at opsøge, forhandle og indgå sponsor- og reklameaftaler 

udlægges decentralt til de respektive omkostningssteder og deres bestyrelser  

  

         Omkostningsstederne og deres bestyrelser kan rådføre sig med relevante 

ressourcepersoner i Børne- og Kulturforvaltningen og Centralforvaltningen m.fl. 

  

         Omkostningsstederne og deres bestyrelser orienterer sig i forhold til gældende 

lovgivning, ombudsmandsudtalelser, lokale politikker og ud sit kendskab til 

lokalområde m.m. som baggrund for at træffe beslutning om evt. indgåelse af 

reklame-/sponsorkontrakt  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7768 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: KFU 
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         Omkostningsstederne og deres bestyrelser skal konkret vurdere om en evt. aftale 

kan være kompromitterende eller i modstrid med den faglighed, service m.m. som 

omkostningsstedet er forpligtet på. Bl.a. benyttes mange bygninger på 

fritidsområdet af både børn og voksne, og der er særlige reklamehensyn at tage til 

børn 

  

         Omkostningsstederne og deres bestyrelser underretter Centralforvaltningens 

Økonomiafdeling om indgåede aftaler, der fører en samlet fortegnelse over 

indgåede aftaler 

  

         Omkostningsstederne og deres bestyrelser får dispositionsretten til indtægter og 

afholder udgiften til toldmoms, som skal afregnes af vederlag eller værdi af 

sponseret aktiv 

  

Selvejende institutioner skal ved indgåelse af (fornyet) aftale med Frederikshavn 

Kommune tilslutte sig regelsættet for reklame og sponsorater.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at omkostningsstederne tilsendes 

regelsættet for reklame og sponsorater i Frederikshavn Kommune og at de tilbydes 

en mundtlig orientering og drøftelse af regelsættet, f.eks. på et dialogmøde for 

bestyrelser og politikere.  

  

Implementeringen af regelsættet evalueres om et år, dvs. medio 2010. Derudover 

skal regelsættet revideres mindst én gang i hver byrådsperiode.  

  

 

Indstilling 

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

  

 at kompetencen til at opsøge, forhandle og indgå reklame- og 

sponsoraftaler tillægges de respektive omkostningssteder og deres 

bestyrelser 

 at omkostningsstederne og deres bestyrelser får dispositionsretten til 
indtægter 

 at omkostningsstederne og deres bestyrelser selv afregner toldmoms af 

reklamestøttede eller sponserede aktiver 

 at regelsættet og implementeringen heraf drøftes på et dialogmøde  

 at Kultur- og Fritidsudvalget får en årlig orientering om praksis og erfaringer 
på området 

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 30. september 2009  

Godkendt.  

  

Fraværende: Bjarne Kvist. 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 30. september 2009 Side 14 af 19 

 

 

Bilag 

Kopi dok 48962-09. Frederikshavn Kommunes regelsæt vedr. brug af kommunale bygninger og løsøre 

til reklame for andre (dok.nr.100133/09) 
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7. Ændring af vedtægter - Fonden for Skagen Tennis- og 

Badmintonhaller 

 

Sagsfremstilling 

Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller sender ændring af vedtægter til 

godkendelse. I følge vedtægterne skal ændringer heri godkendes af byrådet. 

De konkrete ændringer følgende  

  § 6 - stifteren har fremover ikke fortrinsret til at leje hallerne.  

         § 7 - bestyrelsen består af 5-9 medlemmer - hidtil har der været 7-9 

medlemmer.  

         § 8 - der skal nedsættes et forretningsudvalg, bestående af formand, 

næstformand og kassereren. Forretningsudvalgets opgave er at forestå 

den daglige drift. Hidtil har det været bestyrelsen, der stod for den daglige 

drift.  

      Forretningsudvalget kan antage lønnet medhjælp og fastsætte vilkårene 

herfor. Bestyrelsen ansætter halinspektøren, hvorimod øvrige ansættelser 

forestås af Forretningsuvalg efter indstilling fra halinspektøren.      Hidtil har 

der ikke været fastsat regler herom.  

      Derudover er der foretaget de nødvendige sproglige tilretninger som følge 

af kommunasammenlægningen.  

 

Indstilling 

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

overfor byrådet, at vedtægtsændringerne godkendes. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 30. september 2009  

Anbefales. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist. 

 

Bilag 

Vedtægter Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller (dok.nr.100720/09) 

Vedtægter for Skagen Tennis- og Badmintonhaller.TIF (dok.nr.103627/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16910 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: BR 
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8. Orientering afsluttende evaluering af Kulturaftale 

Nordjylland 2005-2008 

 

Sagsfremstilling 

Evaluering af Kulturaftale Nordjylland 2005-2008 er godkendt i kulturaftalens 

politiske ledelse den 25. august 2009. 

  

I evalueringen gives en vurdering af, hvordan visionerne og målene i den hidtidige 

kulturaftale er blevet opfyldt, og hvordan kulturaftalen forholder sig til  de syv 

succesparametre, som Kulturministeriet har opstillet for kulturaftaler.  

  

For eksempel kan det nævnes, at  

  

•         Over de fire år er 53 udviklingsprojekter støttet via kulturaftalen, heraf fire 

fælles satsninger igangsat af politisk ledelse. 48 af de 53 projekter er støttet 

af egne nordjyske kulturaftalemidler, heraf er 12 af de 48 også støttet af 

Kulturministeriet, der derudover endvidere har støttet fem projekter, hvor 

den nordjyske egenfinansiering har bestået af andre midler end direkte 

kulturaftalemidler. Således er 36 projekter alene støttet med nordjyske 

kulturaftalemidler. 

  

•         Der er støttet projekter for næsten 14,5 millioner kroner, heraf er godt 9 mio. 

kr. nordjyske midler af de 2,50 kr. pr. borger pr. år, som kommunerne og 

Region Nordjylland hver især bidrager med til samarbejdet.  

  

•         Kulturaftalens vision om at skabe udvikling via samarbejde og dialog på 

tværs af alle de nordjyske kommuner og Region Nordjylland er i høj grad 

lykkedes, men der kan fortsat arbejdes mere for at udvide den politiske 

dialog, hvilket der også arbejdes med i den nye kulturaftale, der er 

påbegyndt med 2009.  

  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 30. september 2009  

Godkendt.  

  

Fraværende: Bjarne Kvist. 

 

Bilag 

Afsluttende_evaluering_Kulturaftale_Nordjylland_2005-2008.pdf (dok.nr.100748/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3995 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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9. Orientering om rapport vedr. oplevelsesøkonomi og om de 

oplevelsesøkonomiske områder, som Frederikshavn Kommune 

støtter 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har udarbejdet en rapport vedr. Kultur, erhverv, turisme 

og event i Kommunen. Rapporten handler om oplevelsesøkonomien og om de 

oplevelsesøkonomiske områder, som Frederikshavn Kommune støtter.  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 30. september 2009  

Godkendt.  

  

Fraværende: Bjarne Kvist. 

 

Bilag 

Rapport, jf . budgetbemærkning om oplevelsesøkonomi. (dok.nr.86908/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1612 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: KFU 
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10. Henvendelser og invitationer 2009 

 

Sagsfremstilling 

Kulturaftalen Nordjylland gør opmærksom på at Statens kunstråd indkalder til ideér 

til markante kunstprojekter, som rådet kan støtte. Sidste frist for fremsendelse af 

ideér til rådet er den 20. oktober 2009.  

  

  

Danmarks Idræts-Forbund kårer´Årets Idrætskommune 2009´. Prisen er 200.000 

kr. til Årets Idrætskommune 2009 og bliver uddelt ved DR´sportsgalla, der sendes 

direkte på DR den 9. januar 2010. Indstillingsfrist er den. 9. november 2009.  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 30. september 2009  

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Bjarne Kvist. 

 

Bilag 

Årets idrætskommune 2009 - ansøgningsskema til årets idrætskommune 2009 (dok.nr.104214/09) 

Mulighed for støtte fra Statens Kunstråd for markante kunstprojekter (dok.nr.101085/09) 

 
 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 
   

 

 
 


