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1. Orientering fra forvaltningen  

 

Sagsfremstilling 

Orientering fra forvaltningen ved Kultur- og Fritidschef Thomas Østergaard, 

herunder 

1. Præsentation af udfordringer og muligheder for Kultur- og Fritidsudvalget 

herunder organisation, tidsplaner, samarbejdsflader og projekter  
2. Stygge Krumpen - bevilling fra Kulturaftale Nordjylland og status  

  

  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. december 2009  

Godkendt.  

 

Bilag 

Kulturaftalen: Det rigtige bevillingsbrev! - Bevilling 2010-17 Styggekrumpen tv-

julekalender.docx (dok.nr.130145/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

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

 

Sagsfremstilling 

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31. oktober 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. december 2009 

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1457 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach_old 

 Besl. komp: KFU 
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3. Puljeansøgninger november 2009 

 

Sagsfremstilling 

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

  

Første sagsfremstilling er genoptaget fra møde i Kultur- og Fritidsudvalget 

den 30. september 2009  

  

A. 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 daglige 

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

muligt at afholde udgifterne til en uniform.  

  

  

  

B. Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum søger Kultur- og 

Fritidsudvalget om økonomisk støtte til udgivelse af en transskription af bogen 

"Fortidsminder fra Vendsyssel" Bogen er skrevet af Andreas Peter Gaardbo og 

udgivet i 1893.  

  

"Fortidsminder Fra Vendsyssel" A.P. Gaardsboe skildringer har stor lokal værdi, og 

i 2006 blev der afsløret et relief af ham på "Torvet" i Ålbæk. Alligevel er der kun få 

som i dag kender ham og hans skrifte, hvilket hovedsageligt skyldes, at de er trykt 

med gotisk skrift, som nutidens læsere ikke behersker.  

  

Bogen planlægges udgivet i et oplag på 1000, med et omfang af 230 sider. Da man 

ønsker stor udbredelse af bogen vil den blive prisfastsat lavt, skulle der blive et 

overskud vil det blive anvendt til lignende projekter.  

  

Museumsforeningen oplyser, at en udgivelse af bogen forudsætter fuld finansiering 

via eksterne midler, idet Museumsforeningen ikke selv har mulighed for at støtte 

projektet økonomisk. 

  

Budgettet viser at det vil koste i alt 117.531 kr. at gennemføre projektet.    

  

  

  

  

C. Lokalhistoriske Forening for Voerså og Omegn søger Kultur- og 

Fritidsudvalget om driftsstøtte i 2009 på 8.000 kr.  

Driftsstøtten skal dække udgifter for varme, lys, kontorartikler. Foreningen 

Lokalhistoriske forening Voerså og Omegn har haft mindre åbent i sommerhalvåret 

da museet er blevet renoveret, det er begrundelsen foreningens økonomiske 

resultat. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14218 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach_old 

 Besl. komp: KFU 
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Forvaltningen kan oplyse, at man har rekvireret forventet regnskab for 2009 til 

sagsfremstillingen. 

I 2009 har Kultur- og Fritidsudvalget bevilliget 5.000 kr. til udgivelse af lokalhistorisk 

bog og driftsstøtte til foreningen på 6.000 kr.  

  

  

  

D. Historisk Samfund for Vendsyssel søger Kultur- og Fritidsudvalget om 

økonomisk støtte til udgivelsen af Vendsyssel Årbog 2010.  

  

Næsten 200 sider koncentreret lokal - og personalhistorie - rigt illustreret - i et oplag 

på over 3000 eksemplarer rammer regionen mandag den 9. november, hvor 

Vendsyssel Årbog 2009 er på gaden.  

  

Bogen ventes hvert år med spænding af abonnenterne, og vist er det i hvert fald, at 

der også denne gang er noget for enhver smag i årbogen.  

  

I 2007 har Kultur- Fritidsudvalget imødekommet ansøgningen med 3.000 kr.  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. december 2009  

A. Ansøgningen imødekommes med udgifter til ny uniform, dog maks. 20.000 kr.  

  

B. Ansøgningen imødekommes ikke. 

  

C. Ansøgningen imødekommes ikke. 

  

D. Ansøgningen imødekommes med 3.000 kr.  

  

  

 

Bilag 

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

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

Ansøgning fra Vendsyssels Historiske Museum af bogen - Fortidsminder fra Vendsyssel 

2009 (dok.nr.130164/09) 

Ansøgning om drifttilskud til lokalhistoriske forening for voerså og omegn 2009 (dok.nr.119919/09) 

Ansøgning om støtte fra Historisk Samfund for Vendsyssel - Vendsyssel Årbog 2010 (dok.nr.132149/09) 
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4. Tennisturnering Legends Live 2010 

 

Sagsfremstilling 

Dansk Tennis Forbund og F. Reklame ansøger hermed Kultur- og Fritidsudvalget i 

Frederikshavn Kommune om støtte på kr. 200.000 til at gennemføre 

tennisturneringen Legends Live 2010 i Skagen.  

Legends Live er en tennis turnering over 2 dage hvor deltagerne er tidligere 

topspillere og der spilles om en præmiesum på USD 125.000  

  

Stævnet vil blive transmitteret i såvel dansk som udenlandsk TV.  

Protektor for turneringen vil være Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik.  

  

Der deltager 4 tidligere internationale topspillere, hvoraf der er vindere af bl.a. 

Davis Cup-, French Open-, Australian Open-, US Open og Wimbledon. Vi forventer 

at kunne præsentere følgende spillere i Skagen:  

  

            Mats Wilander, Sverige 

            Henri Leconte, Frankrig 

            Mansour Bahrami, Irak/Frankrig 

            Goran Ivaniseviz, Kroatien 

  

Formålet med stævnet er: 

  

•At skabe en årlig tilbagevendende begivenhed der er med til at understøtte 

Skagens image og udvikling 

  

•At få flere unge i Frederikshavn kommune til at spille tennis  

  

•At lave et arrangement der udover at skabe synlighed også er med til at generere 

kapital til tennisungdommen i Frederikshavn, således at turneringen kan bruges til 

at skabe bedre rammer for udvikling og tiltrækning af nye unge spillere i 

Frederikshavn Kommune.  

  

•At udvikle kompetencerne hos områdets frivillige tennisledere, således de også i 

fremtiden kan være med til at håndtere større nationale og internationale 

tennisarrangementer i kommunen.  

  

  

Dansk Tennis Forbund og F. Reklame har på baggrund af denne ide haft møder 

med Frederikshavn Event og Skagen Turistbureau for at få præsenteret projektet 

og få en vurdering af dette projekt. 

Såvel Frederikshavn Event som Skagen Turistbureau er positive overfor 

turneringen af flere grunde 

  

Turneringen genererer kapital til kommunens tennisungdom. 10% af hver billet vil 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20733 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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tilgå tennisungdommen i Frederikshavn Kommune. Dette vil sige, at sælger 

stævnet ud med 2 X 2000 billetter á kr. 200 = kr. 800.000, så vil der tilgå 

tennisungdommen kr. 64.000, når momsen er afregnet pr. solgt billet.  

  

Turneringen understøtter såvel Skagens brand samtidig med at det er en 

nyudvikling 

  

Turneringen kan bruges til at promovere tennissporten overfor børn/unge i 

kommunen. Turneringen bruges som afslutning på en turnering for 

kommunens/regionens unge tennisspillere. Finalerne for disse unge spillere vil 

blive på samme bane og samme dage som Legends Live afvikles.  

  

  

Dansk Tennis Forbund og F. Reklame beder derfor om en tilkendegivelse af, 

hvorvidt man er interesseret i dette arrangement og om Kulturudvalget vil være 

villig til at yde et tilskud på kr. 200.000, der skal bruges til opbygning af 

følgende faciliteter: 

  

  

  

Etablering af faciliteter: 

  

1.         Opbygning af bane (anslået til kr. 150.000) 

2.         Etablering af tilskuerfaciliteter/siddepladser ca. 2.000  

            (anslået til kr. 100.000).  

3.         Presenning til overdækning af bane i tilfælde af regnvejr.  

4.         Indhegning af tennisområdet (anslået til kr. 45.000). 

5.         VIP-telt med fastgulv og pladser til 400 personer inkl. borde og stole  

            (anslået til kr. 100.000).  

6.         Toilet faciliteter 

  

  

Arrangørerne leverer følgende til begivenheden: 

  

•           Præmiesum $ 125,000 

•           4 spillere til turneringen  

•           Flyrejser og transport 

•           Hotel og fortæring for spillere og officials 

•           Pressemøde 

•           Markedsføring, PR og presse, herunder program  

•           Indgår Tv-aftale om produktion og transmission anslået kr. 175.000 

•           Linjedommere, boldbørn og chauffører 

•           Dommere og officials  

•           Billetsalg via Billetnet og lokalt. Billetpriserne forventes at blive fastsat til kr.  

            200 - 300 per dag 

•           Salg af sponsorater 

•           Salg af VIP-sponsorater 

•           Kontrollører og sikkerhedsfolk  
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•           Musik og underholdning 

•           Afterparty for spillere, sponsorer 

•           10% af hver solgt billet går ubeskåret til tennisungdommen i Frederikshavn 

Kommune. Der nedsættes en komité bestående af 2 repræsentanter fra 

henholdsvis DTF, F.reklame, og fra Frederikshavn Event, Økonomiudvalget 

Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg til 

at uddele beløbet til tennisungdommen 

  

  

  

De samlede omkostninger til opbygning af tennisfaciliteter anløber ca. kr. 400.000.  

Økonomiudvalget har i møde den. 18. februar 2009 bevilliget et sponsorat på kr. 

180.000. Herudover er Frederikshavn Event ved at afsøge mulighederne for at få 

ekstern fondsstøtte. Såfremt der kan indhentes fondsstøtte reduceres tilskud og 

sponsorbidrag fra Frederikshavn Kommune med tilsvarende beløb som der 

eventuelt kommer ind via fonde.  

  

Dansk Tennis Forbund og F. Reklame håber og har forventninger til, at der inden 

årsskiftet kan foreligge en bindende aftale mellem parterne.  

Dansk Tennis Forbund og F. Reklame foreslår, at der indgås en treårig aftale om 

Legends Live i Skagen, dog med mulighed for at træde ud af aftalen efter år 1 

såfremt arrangementet ikke har levet op til forventningerne. 

  

  

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. december 2009  

Ansøgningen imødekommes med 170.000 kr.  

 

Bilag 

Ansøgning til Tennisturnering Legends Live 2010 (dok.nr.132940/09) 

Tilbud om værtskab for tennisturneringen Legends Live 2009 (dok.nr.15952/09) 
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5. Ansøgning fra Frederikshavn Svømmehal. 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Svømmehal søger Kultur- og Fritidsudvalget om 150.000 kr. til køb 

af 1 stk. massagebriks samt 2 massagestole.  

  

Som konsekvens af byrådets vedtagelse af Frederikshavn kommunes sol politik, vil 

Frederikshavn Svømmehal ikke længere være i stand ti l at sælge sol i 

svømmehallen efter 1. januar 2010.  

  

Frederikshavn svømmehal generere årligt ca. 150.000 kr. i indtægter på sol-salg og 

da indtægterne er indregnet i budgettet for 2010, vil Frederikshavn svømmehal ved 

indkøb af massagebriks og massagestole forsøge, at kompensere for den 

manglende indtægt via nye indtægtsgivende faciliteter.  

  

  

Forvaltningen kan oplyse, at Frederikshavn svømmehal fremlagde i 2008 et ønske 

om en budgetforøgelse på 500.000 kr. som resultat af mange års udhulning af 

deres budget gennem pris fremskrivninger etc.  

De blev delvis imødekommet med en budget forøgelse på 250.000 kr. i 2009 og i 

overslags årene.  

  

  

  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. december 2009  

Sagen genoptages.  

 

Bilag 

Ansøgning fra Frederikshavn Svømmehal om bevilling af indkøb til Massagebriks og stole 

2010 (dok.nr.133617/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20789 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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6. Samarbejde med Det Grafiske Værksted 

 

Sagsfremstilling 

Foreningen Det Grafiske Værksted har i 25 år været et kraftcentrum og en 

betydelig facilitet for hele Region Nordjylland og kunstnerne i området.  

  

Foreningen ønsker at gøre Det Grafiske Værksted mere regionalt set i forhold til 

driften. Nordjyllands Amt og Hjørring kommune er vigtige støttepiller for værkstedet. 

Hjørring kommune stiller hus til rådighed og støtter værkstedet med midler 172.000 

kr. årligt. 

Bestyrelsen er sammensat af 3 kunstnere og 3 repræsentanter fra erhvervslivet. 

  

Foreningen vil gerne have en aftale om et samarbejde, i den Regionale Kulturaftale 

og et tilsagn fra Kultur- og Fritidsudvalget om et evt. samarbejde med 

Frederikshavn Kommune derigennem.  

  

Kommunerne vil få mulighed for at støtte billedkunstnere fra lokalområdet på den 

måde, at Frederikshavn kommune køber 50 stk. litografiske tryk, udført af 

professionelle kunstnere. Foreningen kommer med forslag til oplagstallet ca. 80, 

hvoraf halvdelen tilfalder kommunen og den anden halvdel tilfalder kunstneren som 

honorar.  

  

Det grafiske Værksted vil ansøge alle 11 kommuner i Kulturaftalen Nordjylland, 

hvor hver kommune kan tilbyde en kunstner fra deres område, at trykke et oplag.  

  

 

Indstilling 

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

med henblik på hvorvidt man støtter en samarbejdsordning i regi af den Regionale 

Kulturaftale med det Grafiske Værksted. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. december 2009  

Udvalget støtter samarbejdsordningen overfor den Regionale Kulturaftale.  

 

Bilag 

Anmodning om samarbejde mellem Grafiske Værksted og Regionale Kulturaftale (Frederikshavn 

Kommune) (dok.nr.132146/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20491 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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7. Forslag til sammensætning af børnekulturråd 2009 / 

Børnekulturpolitikken 

 

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.  

 

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

2009 

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

børnekulturråd.  

  

Kultur og Fritidsudvalget har drøftet de forskellige modeller og forvaltningen afholdt 

møde med KAFBU, som støtter model nr. 4. 

  

  

Børne- og Kulturforvaltningen har en liste under udarbejdelse på vej med alle 

skoler og institutioners kulturambassadører.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget har efter aftale med Børne- og Ungdomsudvalget 

besluttet, at der i skoleåret 2009/2010 afsættes timer til kulturambassadører i 

daginstitutioner og skoler i henhold til Børnekulturpolitikken.  

Som et led i samarbejdet mellem daginstitutioner, skoler, kulturinstitutioner, 

forvaltningen og foreninger skal der udpeges kulturambassadører på samtlige 

folkeskoler og daginstitutioner, der skal understøtte det tværgående samarbejde.  

Der er ikke tale om nye stillinger, men om at en medarbejder på henholdsvis hver 

skole og daginstitution tildeles tid til at varetage kommunikationen mellem 

forvaltningen og kulturaktører på den ene side og skoler og daginstitutioner på den 

anden. Kulturambassadørerne får 1 time ugentlig i 30 uger om året til arbejdet med 

det børnekulturelle arbejde i kommunen.  

Dermed åbnes der op for en mere integreret børnekultur i skoler og 

daginstitutioner. Kultur ambassadørerne skal koble daginstitutioner og skoler med 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6017 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: KFU 
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kulturinstitutionerne, således at skolerne og daginstitutionerne også selv kan 

bidrage til visionen om børnekulturel fornyelse og aktivitet.  

Forvaltningen vil hjælpe med at videre formidle information og inspiration til 

kulturambassadørerne. Børne- og Kulturforvaltningen indsamler erfaringer med 

kulturambassadørerne i slutningen af indeværende skoleår, og bl.a. evaluerer 

værdien af de børnekulturelle tiltag. 

 

 

Kulturambassadørerne skal: 

·       Gøre børnekulturen synlig i daginstitutionen/skolen, ved at sikre 

informations flow omkring de børnekulturelle aktiviteter i kommunen  

·       Gøre børnekulturen mere tilgængelig, således at alle børn får mulighed for 

kulturoplevelser i løbet af deres opvækst 

·       Fungere som kontaktperson for kulturinstitutionerne og foreninger, når der 

arrangeres aktiviteter rettet mod daginstitutioner og skoler  

·       Være talerør for daginstitutionen/skolen, når der fremkommer idéer og 

ønsker til børnekulturelle aktiviteter i kulturinstitutioner og foreninger  

·       Fungere som primær samarbejdspartner ved enkeltstående fælles 

aktiviteter i koordineret samarbejde mellem daginstitutionen/skolen og 

kulturinstitutioner 

  

  

  

  

 

Indstilling - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. december 2009 

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

 hvilken sammensætning model for et kulturråd, de foretrækker.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. december 2009 

Udvalget anbefaler model 4 med få årlige møder.  

 

Bilag 

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

Beregning på børnekulturen til sagsfremstilling maj 2009 (dok.nr.40028/09) 
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8. Vedtægtsændringer - Fonden for Skagen Stadion 

 

Sagsfremstilling 

Fonden for Den selvejende institution Skagen Stadion sender ændring af 

vedtægter til godkendelse.  

I følge vedtægterne skal ændringer heri godkendes af byrådet. 

  

  

 

Indstilling 

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

overfor byrådet, at vedtægtsændringerne godkendes. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. december 2009  

Godkendt.  

 

Bilag 

Skema for nye og gamle vedtægter - Fonden for Den selvejende Institution Skagen 

Stadion. (dok.nr.133703/09) 

Nye vedtægter for Skagen Stadion (dok.nr.130148/09) 

Gl. vedtægter for den selvejende institution Skagen Stadion (dok.nr.129140/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20302 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: KFU/BR 
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9. Orientering fra Frederikshavn Musikskole 

 

Sagsfremstilling 

Musikskolens bestyrelse har efter nyvalg af elev- og forældrerepræsentanter 

konstitueret sig på møde 27. oktober 2009 med Ole Smidt som formand og Finn 

Aaen som næsteformand.  

  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning.  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. december 2009  

Godkendt.  

 

Bilag 

Bestyrelsens sammensætning i Musikskolen i Frederikshavn  (dok.nr.578001/08) 

Musikskolens bestyrelse - Bestyrelse 27.10.09.doc (dok.nr.129703/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15818 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach_old 

 Besl. komp: KFU 
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10. Afrapportering for kirkekoncert på Hirsholmene 2009  

 

Sagsfremstilling 

Den årlige kirkekoncert blev afviklet den 18. juli 2009 i Hirsholm Kirke i et 

samarbejde med Skov & Naturstyrelsen og Vendsyssel Festival.  

  

Årets kunstner var operasangeren Jens-Christian Wandt og Holmens Herrekvartet 

Holmgang.   

  

Kultur- og Fritidsudvalget har i budget 2009 afsat 15.000 kr. til kirkekoncert på 

Hirsholm og i budget 2010 ingen midler.  

  

Der foreligger regnskab for kirkekoncerten 2009. Regnskabet viser et overskud 

på 7.234 kr. 

  

Overskuddet for regnskabsåret 2009 overføres til Kultur- og Fritidsudvalgets 

ramme for regnskabsår 2010.  

  

  

  

 

Indstilling 

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

afrapporteringen til efterretning.  

  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. december 2009 

Godkendt.  

 

Bilag 

Regnskab på koncert Hirsholmene 2009 (dok.nr.101834/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15991 

 Forvaltning: BKf 

 Sbh: aach_old 

 Besl. komp: KFU 
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11. Evaluering af Kulturraketten  

 

Sagsfremstilling 

KulturRaketten blev sendt i luften den 18. til 20. september 2009 med størst 

flyvehøjde lørdag den 19. september, hvor Kultur - og Fritidsudvalget uddelte 

Frederikshavn Kommunes kulturpris, Nordlysprisen, ved en stor aftenfest inkl. 

koncert med Søs Fenger i Det Musiske Hus.  

  

Formålet med Kulturraketten var at, vise borgere i nord, hvilke erhverv og hvilke 

kulturelle institutioner og instanser Frederikshavn Kommune rummer i midten og i 

syd. Tilsvarende skulle raketten i sin bane vise borgerne i midten, hvilke erhverv og 

kulturelle institutioner og instanser, der findes i nord og syd, mens borgerne i syd 

inviteres til at opleve, hvad der i midten og nord kan bydes på.  

  

Der var i alt mere end 107 forskellige aktiviteter, dans, sang, teater, kemishow, 

besøg på museer, udstillinger, biograftur, kunstworkshop og nat kirke, det var tre 

dage med arrangementer på langs og på tværs af Frederikshavn kommune. 

Arbejdsgruppen har fået meget gode tilbage meldinger fra de forskellige steder og 

publikum har støttet op om arrangementet i 2009. Det er lykkedes, at skabe 

identitet på tværs af de 3 forskellige hovedbyer - og bevare deres forskellighed.  

Børnene var vilde med Raket sangen og er klar til en ny. Stensnæsskolen i Voerså 

vandt konkurrencen om at lave raket, da den bar ideen Sammenhold / forskellighed 

temaet var "håb og glæde"  

Arbejdsgruppen tilbage melder, at Markedsføringen skal være bedre til næste år og 

ønsker til næste arrangement, at inddrage sporten og foreningerne mere i denne 

kulturoplevelse.  

  

Lørdag aften uddelte Kultur- og Fritidsudvalget Nordlysprisen. 

Bedømmelsesudvalget, sammensat af repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget 

samt lokale kultur- og erhvervsfolk, indstillede Henrik Røde Jensen, som modtager. 

Henrik Røde Jensen modtog prisen som en hæder og prisen uddeles til ham, da 

han på særlig måde har skabt og formidlet kultur af en høj kvalitet. Der blev affyret 

fyrværkeri sidst på aftenen, en gave fra prismodtager. Arbejdsgruppen vurdere, det 

vil være en god ide til næste år, at have både stående og siddende pladser.  

  

  

Der er knyttet nye kontakter og nye netværk på tværs af kommunen. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget har i budget 2009 afsat 100.000 kr. til Kulturraketten 

2009. 

  

Der foreligger regnskab for Kulturraketten. Regnskaber viser et overskud på 30.738 

kr. Overskudet vil blive overført til Kultur- og Fritidsudvalgets ramme for for 

regnskabsåret 2010.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10489 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen taget orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. december 2009  

Godkendt.  

 

Bilag 

Regnskab på Kulturraketten 2009 (dok.nr.113003/09) 

Besøgstal - kulturraketten (dok.nr.133120/09) 

Referat fra vores evalueringsmøde. - 091001-Evalueringsreferat.doc (dok.nr.133219/09) 
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12. Afrapportering for Sangens Dag ved Jernkilden 2009 

 

Sagsfremstilling 

Sæby Museum & Arkiv fremsender regnskab og kort beretning for Sangens Dag 

ved Jernkilden 2009 

Regnskabet viser indtægter for 16.000 kr. og udgifter for 14.464 kr. Kultur- og 

Fritidsudvalget støttede Sangens Dag ved Jernkilden 2009 med et tilskud på 

10.000 kr.  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. december 2009  

Godkendt.  

 

Bilag 

Afrapportering fra Sangens Dag ved Jernkilden 2009 (dok.nr.126395/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14218 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach_old 

 Besl. komp: KFU 
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13. Henvendelser og invitationer 2009 

 

Sagsfremstilling 

Det Grafiske Værksted i Hjørring invitere Kultur- og Fritidsudvalget på et besøg 

med henblik på kommende udsmyknings opgaver i det nye Rådhus i Frederikshavn 

og det nye Kulturhus Kappelborg i Skagen.  

Med deres store udvalg i original grafik, trykt af anerkendte danske og 

internationale billedkunstnere gennem 25 år ønsker de, at præsentere nogle af 

disse værker og derved komme i betragtning ved udsmykning i de ovennævnte 

byggeprojekter.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. december 2009  

Sagen genoptages.  

 

Bilag 

Tilbud original grafik til udsmykning Frederikshavn Rådhus og Kulturhuset Kappelborg, 

Skagen (dok.nr.132147/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/95 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach_old 

 Besl. komp: KFU 
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14. Ansøgning om andel i lånepuljer etableret i forbindelse med 

finanslovsaftalen for 2010 

 

Sagsfremstilling 

Indenrigs- og Socialministeriet har henvendt sig til samtlige kommunalbestyrelser 

vedr. kommunernes yderligere lånemuligheder i 2010. I Regeringen og Dansk 

Folkepartis aftale af 12. november 2009 om finanslov for 2010 er der enighed om at 

afsætte to lånepuljer på i alt 3 mia. kr. i 2010, som fordeles til kommunerne efter 

ansøgning. Der afsættes en lånepulje på 2 mia. kr. målrettet investeringer på 

kvalitetsfondsområderne og en lånepulje på 1 mia. kr. målrettet øvrige områder, 

herunder investeringer i veje.  

  

Låneadgangen er forbeholdt projekter, hvortil der ikke i 2010 er afsat 

rådighedsbeløb i de vedtagne budgetter. Lånepuljen er således målrettet 

anlægsinvesteringer, der ellers ikke ville blive gennemført i 2010.  

  

I forbindelse med vedtagelse af Frederikshavn Kommunes budget 2010 har Kultur - 

og Fritidsudvalget indmeldt et anlægsønske på kvalitetsfondsområdet til evt. senere 

udmøntning:  

  

 Nyt tag og udskiftning af vinduer samt indvendig renovering af 
Maskinhallen, der anmodes om kr. 6.000.000 af lånepuljen på 1 mia. kr.  

 

Indstilling 

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

indmeldte anlægsprojekt som nævnt i sagsfremstillingen, og lader det indgå i 

Frederikshavn Kommunes samlede ansøgning til de to særlige lånepuljer i 2010. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 2. december 2009  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21110 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

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

 

Underskrifter: 
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Palle Thomsen 
   

 

 
 


