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1. Orientering fra forvaltningen 

 

Sagsfremstilling 

Orientering fra forvaltningen ved Kultur- og Fritidschef Thomas Østergaard, 

herunder 

 Organisation   

 Udfordringer  

 Samarbejde  

 Status på Børnekulturpolitik, idrætspolitik, museumspolitik  
 Kappelborg - Jacob Daldgaard redegør for status.   

  

 Byggeudvalg – detailbehandling af projektet – 
dialoggrupper  

 Fondsansøgninger  

 Kommende aktiviteter Kappelborg  
 Entreprisekontrakt - inkl. kommercielle områder.  
 Tidsplan - byggeproces – opsætning af byggeskilt (forslag 

vedlagt)  

  

  

  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. november 2009  

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen.  

 

Bilag 

Tidsplan u. Realdania - mgj-tidsplan-130109.pdf (dok.nr.4034/09) 

Ny liste over foreninger og institutioner-Kappelborg (dok.nr.94574/09) 

Aktivitetsoversigt og tidsplan for byggeproces - Kappelborg - Byggepladsskilt Kabelborg S-

89429.pdf (dok.nr.121868/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

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

 

Sagsfremstilling 

Der foreligger budgetopfølgning pr. 30. september 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 4. november 2009  

Taget til efterretning.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1457 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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3. Orientering vedr. budget 2010-13 

 

Sagsfremstilling 

På mødet orienteres om budgetforlig indgået den. 7. oktober 2009.  

 

Indstilling 

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

budget forliget med henblik på udmøntning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. november 2009  

Drøftet. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2717 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: KFU 
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4. Puljeansøgninger oktober 2009 

 

Sagsfremstilling 

Der er afsat 574.910 kr. på budget 2009. Af dette beløb er der 193.623 kr. til rest. 

  

A. Sæbygarden søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på 15.000 kr. til en 

musikalsk og social tur til Spanien i skolernes efterårsferie. 

Musikfestivalen foregår i Calella for 22. gang og det er anden gang Sæbygarden 

deltager. Formålet er, at få de unge til at spille sammen med de lidt ældre i garden, 

med humør, lyst, ansvar og musikken som den røde tråd. Sæbygarden ønsker at 

inviterer i de unge mennesker og de har høstet stor ros for musik og engagement i 

festen.   

I 2007 har Kultur- og Fritidsudvalget bevilliget 40.000 kr. til udlandstur til USA. 

  

B. Frederikshavn Teaterforeninger søger om 130.000 kr. til udbetaling, af det 

bevilligede tilskud for regnskabsåret 2009 til teaterformål og administrativ bistand. 

Beløbet er allerede afsat i budget 2009.  

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede i 2008 tilskud på 130.000 kr.    

  

C. Nordjyske Strygere søger om tilskud på 40.000 kr. i 2010 samt godkendelse af 

orkestrets aktiviteter med henblik på udbetaling af overgangsmidlerne for 2010.  

Koncertprogrammet for 2010 indeholder opførsel af 2 Haydns oratorium ”Skabelse” 

6. og 7. marts, orkestret har også givet tilsagn til at medvirke i november / 

december 2010 ved opførelsen af Händels Messias sammen med Frederikshavn 

Bykor og Vor Frues kirkes kor. 

Orkesteret vil finde et koncertsted til en koncert i foråret 2010, det er tanken at 

genopføre de 4 værker af Pizzolla med Duo Modus.  

Orkesteret har haft de indledende samtaler med en kontaktperson for kultur i region 

Nordjylland med henblik for samarbejde og i første omgang at afholde 3 koncerter 

med regionens unge talenter som solister. Sammensætningen vil blive forskellig 

hver gang og Nordjyske strygere vil gerne have opbakning fra Kultur- og 

Fritidsudvalget da det er et ambitiøst projekt og de ansætter en professionel 

gruppeleder, som instruerer de unge blæsere som rekrutteres fra 

undervisningsinstitutioner og blæseensembler.  

Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede 40.000 kr. i 2009 

  

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. november 2009  

A. Ansøgningen kan ikke imødekommes. 

  

B. Imødekommes. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14218 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. november 2009 Side 8 af 19 

 

  

C. Sagen udsættes til 2010.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen.  

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud til musikalsk rystesammen tur - Sæbygarden 2009 (dok.nr.109671/09) 

Frederikshavn Teaterforening - Tilskudsansøgning ansøgning om tilskud 

200920091014152619490.pdf  (dok.nr.116590/09) 

Ansøgning om tilskud for 2010 - kulturfritid2010.doc (dok.nr.116730/09) 

Ansøgning om tilskud for 2010 - Budget 2009-10.xls (dok.nr.116731/09) 
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5. Forslag til sammensætning af børnekulturråd 2009 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et forslag til sammensætning af et 

børnekulturråd. forslaget er sendt til KAFBU til udtalelse.  

 

Indstilling 

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

de forskellige forslag til sammensætning af børnekulturråd.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. november 2009  

Drøftet. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen.  

 

Bilag 

Forslag til sammensætning af børnekulturråd 2009 (dok.nr.121095/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6017 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: KFU 
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6. Kunstner gravsted, Erik og Anna Hedvig Brøndum - 

Hærværk - forlængelse.  

 

Sagsfremstilling 

Gravmindet for Erik og Anna Hedvig Brøndum, samt Hulda er blevet besigtiget af 

metalkonservator Hanne Billeschou Juhl og Stenkonservator Mette Vestergaard 

Nielsen efter hærværk den 5. august 2009.  

Gravmindet har været væltet og marmorkorset er brækket i flere stykker, det vil 

være muligt men ikke anbefalelsesværdigt, at sammentappe marmorkorset. Der 

mangler utallige småfragmenter langs bruddene, hvilket der betyder at der skal 

udføres et omfattende rekonstruktionsarbejde.  

Børne- og Kulturforvaltningen har undersøgt om Frederikshavn kommune er 

forsikret i dette tilfælde. Frederikshavn Kommune har ikke sådanne forsikringer.  

De to konservatorer har flere anbefalinger; enten for man tildannet et nyt kors eller 

også konserverer man korset, det anbefales at udfylde revnedannelsen på toppen 

af postamentet. De beskriver en bestemt arbejdsfremgang og anbefaler at arbejdet 

udføres af en konservator 

Tilbud 1: 

Konservering af korset, udfyldning af revnedannelser på toppen af postamentet, 

samt opklodsning af postament  

I alt inkl. moms 34.293,75 kr.  

  

Tilbud 2: (er anbefalet hvis man vælger løsningen, at få tildannet et nyt kors)  

Afrensning af cementmørtel og epoxy på postament, udfyldning af 

revnedannelserne på toppen af postamentet samt opklodsning af postament.  

I alt inkl. moms 11.043.75 kr.  

Derudover skal Mindegravstedet + andre mindegravsted fornys eller nedlægges. 

Kontrakten med Skagen Assistents Kirkegård udløber i marts 2010. Hvis man 

ønsker at forny kontrakterne er det min. 5 år og max. 25 år og den årlige udgift:  

Carl Locher og Hustru 88 kr. pr. år 

P. S Krøyer 88 kr. pr. år 

Michael Ancher og Anna Ancher og datter 88 kr. pr. år 

Ulrik Plesner 44 kr. pr. år 

Hotelejer Christian Degn Brøndum, Marie Sofie Brøndum, Agnes Kristine 

Brøndum og J.H. Brøndum 88 kr. pr. år 

Hvis ikke man ønsker at forny kontrakten overgår gravstedet til kirkegården og det 

er menighedsrådet der har råderetten over graven.  

Der er endvidere årlige omkostninger til rengøring / vedligeholdelse og pynt til 

gravene til en pris på 6.880 kr. årligt alle inkl.  

Dvs. I alt pr år alle inkl. 7.276 kr.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget taget stilling til 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/17110 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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 Ønske om fornyelse af de forskellige mindegravsted og hvor mange 

årudvalget vil forny aftalen.  

 Hvilken løsning udvalget vil vælge i forbindelse med enten nyanskaffelse af 
kors eller renovering af eksisterende kors.  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. november 2009  

Sagen genoptages for så vidt angår gravminde for Brøndum.  

Gravstederne fornys for en 25 årige periode. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen.  

 

Bilag 

Foto af hærværk d. 04-08-09 Skagen Kirkegaard - Erik og Anna Brøndums gravsted (dok.nr.112476/09) 

Tilbud på rep. af Erik & Anna Brøndum´s gravsted  (dok.nr.112473/09) 

Hærværk d 4/8-09 på Skagen kirkegård- Erik og Anna Brøndum (dok.nr.115463/09) 

 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. november 2009 Side 12 af 19 

 

 

7. Status Kvissel Gl. Station 

 

Sagsfremstilling 

Kvissel gl. Station ejes af Frederikshavn Kommune, og bygningen anvendes i dag 

af den selvejende forening Kvissel Gl. Station.  

  

Egon Svendsen, medlem af aktivitetsudvalget for Kvissel og udpeget af Den 

Selvejende Institution Kvissel Stationsbygning har foranlediget et møde i 

september med forvaltningen og formanden for Kultur og Fritidsudvalget, på hvilket 

flere modeller for en fremtid for Kvissel Gl. Station blev drøftet. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen har ved tidligere ansøgninger fra foreningen anført, 

at Kvissel Station og bl.a. Kvissel Fritidshus skulle koordinere indsatsen og 

udviklingen af aktiviteterne i byen, under hensyntagen til eksistensen af to huse i 

miljøet. 

  

Kvissel aktivitetsudvalg har i mellemtiden, via Distrikts udvalget ansøgt og har fået 

støtte fra Frederikshavn Kommunes Økonomiudvalg på 123.000 kr. til etablering af 

projektet "Kvissel den levende landsby ved jernbanen". Projektet rummer nye 

koordinerende og brugerbetalte driftstiltag, som ifølge ansøger muliggør en ny 

driftsform.  

  

Aktivitetsudvalget er et fælles talerør for Kvissel - er nedsat af følgende 

foreninger/institutioner i Kvissel: Kvissel Borgerforening, Kvissel gl. station, Kvissel 

Fritidshus, Frederikshavn Modeljernbaneklub, Kvissel / Ravnshøj Idrætsforening, 

Kvissel pensionistforening, Kvissel menighedsråd, KFUM/KFUK, 4 H Klubben i 

Kvissel samt KFUM spejderne i Kvissel. 

  

Formålet med projektet er at bibeholde og udvikle den gamle stationsbygning som 

et dagligt centrum i byen og skabe et lokalt samlingssted for alle Kvissels  og 

omegns borgere. Projektet har desuden modtaget 123.000 kr. af LAG-Vendsyssel.  

  

  

Formanden for foreningen skitserer to muligheder for Kvissel Gl. Station:  

1. Der udarbejdes en brugsaftale mellem Den selvejende institution og 

Frederikshavn kommune om brug af lokalerne og ejerskabet fortsætter som 
hidtil.  

2. Frederikshavn kommune sælger Kvissel Gl. Station til Den selvejende 

Institution for 1 kr. og overdrager brugsretten såvel som det fulde ansvar for 
bygningen til foreningen.  

  

Formanden for foreningen ønsker dog, at udvalget imødekommer ansøgt ønske om 

at Frederikshavn Kommune fortsat dækker driftsudgifterne til huset, også ved et 

formelt salg på 15.000 kr. årligt.  

Børne- og Kulturforvaltningen kan oplyse udvalget, at Kvissel Ungdomsklub og 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5437 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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Frederikshavn modeljernbaneklub er de eneste indtægtsgrundlag og da Kvissel 

ungdomsklub flyttede ud af Kvissel Gl. station, mistede Kvissel Gl. Station en 

indtægt på 24.000 kr. årligt svarende til ca. halvdelen af deres indtægtsgrundlag. 

  

Driftsbudgettet for 2009 viser udgifter på 55.300 kr. og iflg. oplysninger tilgængelige 

for forvaltningen indtægter på 32.961,48 kr. dette resultat er med et tilskud fra 

Børne- og Kulturforvaltningen på 30.000 kr. i 2009.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen kan også oplyse, at i forbindelse med fordeling af 

støtte til Borgerhuse 2009 blev der drøftet og der var enighed 

i administrationsgrundlaget for fordeling til Borgerhuse.  

Således, at alle godkendte borgerhuse får tildelt et fast tilskud på 5.000 kr. årligt til 

el, vand, varme, renovation, husleje og vedligeholdelse. Aktivitetsdelen skal 

fremme livet i husene, ved at øge tilskuddet efter tanken, jo flere aktiviteter jo mere 

tilskud.  

  

  

I brev til Egon Svendsen den 5. juni 2009 meddeler forvaltningen, at udvalget er 

positive overfor løsningen af et kulturhus (Kvissel gl. station) men samtidigt lægges 

der vægt på, at det skal ske i samarbejde med Kvissel Fritidshus.  

  

Der bliver videre fastslået, at det er borgernes brug af huset der afgør hvilket tilskud 

"huset" skal have derfor blev der anmodet om en aktivitetsliste for 2009 i Kvissel gl. 

station. 

  

  

Forvaltningen kan oplyse, at der i dag ikke er ejendomsskat på Kvissel gl. station 

og hus forsikring udgør ca. 4.000 kr.  

  

Foreningen Kvissel Gl. Station anmoder Kultur og fritidsudvalget om opbakning til 

en af de to modeller, ligesom den brugerbetalte aktiviteter.  

  

  

  

  

 

Indstilling 

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

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. november 2009  

Udvalget anbefaler, at Kvissel gl. station overdrages til Den selvejende institution.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen.  
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8. Tilbud fra Tysk kunstner om køb og opstilling af: Der 

Glãserne Falden  

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget et tilbud om at købe et kunstværk, under 

navn: Der Gläserne Faden. Kunstværket er en del af et globalt kunstværk som har 

til formål at se på den visuelle verden som rød tråd igennem mange forskellige 

byer. I byen Regen i Kurpark er det første eksemplar af kunstværket opstillet og 

i Sydfrankrig, en lille by der hedder Mirebeau er der også opstillet kunstværk. Hvert 

kunstværk har forskellig form og vil varierer alt efter hvor det er 

fremstillet. Kunstneren hedder Charly Rödl, har beskæftiget sig med glas kunst i 

mange år.  

Formålet med dette kunstværk er, at forene folk fra hele verden og der igennem at 

opnå verdens fred. 

Anskaffelses prisen er 8.000 euro pr. 5 meter, dette er inkl. byggeri og transport. 

Hver meter derefter koster 1.500 euro.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere støttet kunstneren.   

  

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. november 2009  

Udvalget ønsker ikke at benytte sig af tilbuddet. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen.  

 

Bilag 

Tilbud om køb og opstilling af kunst "Der Gläserne Faden" (dok.nr.103774/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/17167 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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9. Afrapportering fra Dybvad Open Air 

 

Sagsfremstilling 

Dybvad Open Air 2009 afrapporterer for bevilliget underskudgaranti på 50.000 

kr. fuldført og afsluttet den 8. august 2009.  

Regnskabet viser et underskud på 87.553,44 kr.  

Forsalget svigtede, så der manglede ca. 400 gæster for at nå det resultat som 

Dybvad Open Air forventede. De manglende gæster betød også mindre salg på 

pladsen.    

Underskudsgarantien på 50.000 kr. er udbetalt administrativt.  

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. november 2009  

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen.  

 

Bilag 

Underskudsgaranti fra Kultur- og Fritidsudvalget. - Regnskab 2009.xls (dok.nr.119968/09) 

Vedr. underskudsgaranti fra Kultur- og Fritidsudvalget. (dok.nr.119966/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14218 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach_old 

 Besl. komp: KFU 
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10. Afrapportering og årsregnskab 2008 - Nordjyske strygere  

 

Sagsfremstilling 

Nordjyske Strygere fremsender regnskab og kort beretning for Regnskab 1.7 2008 

- 30.6 2009.  

Regnskabet viser indtægter for 112.852,31 kr. og udgifter for 114.906,49 kr.  

Kultur- og fritidsudvalget støttede Nordjyske Strygere 2008 med et tilskud 

på 35.000 kr. og 2009 med et tilskud på 40.000 kr.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, Kultur- og Fritidsudvalget 

godkender regnskabet. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. november 2009  

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen.  

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud for 2010 - Regnskab 30.06 2009.xls (dok.nr.116732/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14218 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach_old 

 Besl. komp: KFU 
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11. Årsregnskab 2008 Skagen Ridehus , samt godkendelse af 

vedtægter Fonden Skagen Ridehus. 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Ridehus fremsender årsregnskab for 2008 til Kultur- og Fritidsudvalgets 

godkendelse samt godkendelse af vedtægtsændringer for Fonden Skagen 

Ridehus.  

Ændringerne i vedtægterne er  

 Punkt 2. Fonden har hjemsted i Frederikshavn Kommune  

 Bestyrelsen er ændret fra 5 til 7 medlemmer  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at  

  

 Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabet.  

 Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor byrådet, at 
vedtægtsændringerne godkendes. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. november 2009  

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen.  

 

Bilag 

Skagen Ridehus årsregnskab 2008 - (dok.nr.114014/09) 

Vedtægter for Fonden Skagen Ridehus - til godkendelse på KFU (dok.nr.118690/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4953 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach_old 

 Besl. komp: KFU/BR 
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12. Henvendelse og invitationer 2009 

 

Sagsfremstilling 

Danske Kulturdage i Holstebro afholdes næste gang, onsdag den 3. og torsdag 

den 4. marts 2010.  

Der sættes aktuelle emner om kunst og kultur til debat, tilmelding udsendes senere.  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 4. november 2009  

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen.  

 

 
 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 
   

 

 
 


