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Bilagsfortegnelse

Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel
1 536388/08 Åben Udkast til vedtægter for Nordjyllands Kystmuseum
1 536387/08 Åben Følgebrev til udkast til vedtægter for Nordjyllands Kystmuseum
4 524554/08 Åben Beretning, regnskab og revisionsprotokollat for 2007 samt

budget for 2009 - Skagen By- og Egnsmuseum
5 527121/08 Åben Justeret tids- og handleplan børnekultur juni 2008
5 527537/08 Åben Midvejsstatus Børnekulturpolitik
7 (6) 529319/08 Åben Anmodning om genoptagelse af behandling af afslag på

ansøgning om støtte til Kulturprojekt for seniorer -
Aktivitetshuset.

7 529631/08 Åben Ansøgning om dækning af leje af Det Musiske Hus samt
værtskab ved afslutningskoncert 2008 - Vendsyssel Festival

9 536018/08 Åben Bilag til 1: Ansøgning om tilskud til deltagelse i rådsmøde for
Lokalhistorisk kontaktnet Kattegat-Skagerak

9 519076/08 Åben Bilag til 5: Beskrivelse af Svinets Blik - lynhistorier af Per
Gammelgaard

9 535610/08 Åben Bilag til 3: Børnenes Rekordbog 2009 - Foreløbigt program.doc
9 535608/08 Åben Bilag til 3: Budget udgivelse af Børnenes Rekordbog 2009
9 524235/08 Åben Bilag til 2: Ansøgning om tilskud til nye uniformer til Musikkorps

Sæby
9 523735/08 Åben Bilag til 3: Ansøgning om tilskud i forbindelse med udgivelse af

Børnenes rekordbog.
9 536133/08 Åben Bilag til 4: Underretning om at revideret projekt "Mit Skagen"

ikke gennemføres.
9 536237/08 Åben Bilag til 6: Ansøgning fra Kulturgruppen 2001 om tilskud til

arrangementer i efteråret 2008 - Digtets Dag,
Ibsen-forestillinger, Sangens Dag, Dansk-norsk Teaterseminar
"Ibsen - med unge øjne".

11 526943/08 Åben Oplæg fra FUF til problemområde 2009 - Anlægspulje,
aktivitetstimebeløb samt konsulenthjælp - Dialogmøde
Fritidsområdet 2008

11 526918/08 Åben Dialognoter - dialogmøde 9/6-2008 Kultur- og Fritidsudvalget
12 535900/08 Åben Vedtægt Frederikshavn Teaterforening
12 525374/08 Åben Forslag II til driftsaftale 2008-11 med Frederikshavn

Teaterforening - 469392-08
12 469392/08 Åben Forslag til driftsaftale 2008-11 med Frederikshavn

Teaterforening (KFU 9/6-08)
13 527456/08 Åben Forslag til regler for tildeling af friplads til børn og unge på

Musikskolen.doc
14 527649/08 Åben Tids- og handleplan 2008 - 2009 - udviklingsprojekt Sæby

Museum
14 527647/08 Åben Sæby Museum - Afrapportering af opgaveforløbet februar-maj

2008 - udviklingsprojekt
15 535459/08 Åben Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2208-2012 (er

tidligere udsendt til byrådsmedlemmerne)
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15 535458/08 Åben Implementeringstrategi
15 537415/08 Åben Sundhedspolitik, miniudgave.pdf
16 535730/08 Åben Årsregnskab, beretning 2007 samt referat af generalforsamling

2008 Frederikshavn Kunstforening - Frederikshavn
Kunstmuseum

19 528848/08 Åben Følgemail til henvendelse om studietur 31/10-2/11 2008 til
Emscher Park / Essen (Kulturby 2010)

19 527966/08 Åben Årsberetning 2008 KFUM-Spejderne i Danmark
19 536956/08 Åben Invitation til at besøge Veksølund - udstilling for skulptur

1.   Udkast til vedtægter for Nordjyllands Kystmuseum

Sagsfremstilling
De tre kulturhistoriske museer i Frederikshavn Kommune (Skagen By- og
Egnsmuseum, Bangsbo Museum og Arkiv samt Sæby Museum og Arkiv) har
opnået enighed om et fælles grundlag for fusion af museerne som et
statsanerkendt kultuhistorisk museum under navnet Nordjyllands Kystmuseum.
Fusionen planlægges gennemført pr. 1. januar 2009.
Museet er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune på Dronning Margrethes Vej
6 og har tre afdelinger: Skagen By- og Egnsmuseum, Bangsbo Museum og Arkiv
samt Sæby Museum og Arkiv.

Museets øverste organ er en bestyrelse på 11 medlemmer heraf 2 medlemmer fra
hver af museerne samt et medlem udpeget blandt de lønansatte. Endvidere skal
der efterfølgende udpeges 2 medlemmer fra Udvalget for Erhverv og Turisme i
Frederikshavn Kommune samt fra Frederikshavn Kommunes byråd. Bestyrelsen er
ansvarlig for den daglige drift og ansætter selv den daglige ledelse som består af
museets leder og afdelingslederne.  

Fusionen har til formål at koordinere og optimere driften på de tre kulturhistoriske
museer, således at de er bedre rustede til at imødekomme de skærpede krav på
kulturarvsområdet. Ved fusionen opnås en bedre udnyttelse af de kommunale
driftstilskud, og museerne vil få styrke til at håndtere den komplicerede
projektøkonomi, som præger museumsområdet i dag. Endvidere vil fusionen styrke
det faglige miljø på museerne, og Nordjyllands Kystmuseum vil blive en konstruktiv
kraft i formidlingen af de kulturelle træk, som forbinder Ny Frederikshavn Kommune
på tværs af de gamle kommunegrænser. Endelig vil fusionen gøre Nordjyllands
Kystmuseum til en af de vægtigste kulturarvsinstitutioner i Region Nordjylland.

Det fælles grundlag for foreløbig manifesteret sig i et vedtægtsudkast, som
fremsendes til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Vedtægterne er endvidere
sendt til udtalelse hos Kulturarvsstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser
Fusionen er udgiftsneutral.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/7305
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler
udkast til vedtægter for Nordjyllands Kystmuseum overfor Byrådet.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2008
Sagen genoptages. Udvalget ønsker, at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger 2
medlemmer til bestyrelsen i stedet for Byrådet og Erhvervs- og Turismeudvalget, jf.
§7 i forslaget til vedtægter.

Fraværende:
Ingen

Bilag

Følgebrev til udkast til vedtægter for Nordjyllands Kystmuseum  (dok.nr.536387/08)
Udkast til vedtægter for Nordjyllands Kystmuseum  (dok.nr.536388/08)
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2.   Økonomirapport

Sagsfremstilling
Der foreligger økonomirapport pr. 30. juni 2008 til Kultur- og Fritidsudvalgets
orientering.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2008
Taget til orientering.

Fraværende:
Ingen

 Åben sag
 Sagsnr: 07/7754
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: KFU

3.   Budget 2009

Sagsfremstilling
Børne- og Kulturforvaltningen har indenfor den udmeldte ramme udarbejdet et
administrativt oplæg, som sammen med de øvrige forvaltningers bidrag udgør
Direktionens budgetforslag for 2009 - 2012.
Forslaget er udmeldt 5. august 2008 til drøftelse i de politiske udvalg.

I henhold til tidsplanen for budgetudarbejdelsen drøfter fagudvalgene det
administrativt udarbejdede budgetforslag.

Det udarbejdede forslag til budget for 2009 omfatter driftsudgifter og driftsindtægter
på 111,0 mio. kr. (netto budget) samt forslag til anlægsbudget.
Budgetforslaget omfatter ikke regulering i forbindelse med blandt andet Lov- og
Cirkulæreprogrammet.
Ud over det administrative budgetforslag er der udarbejdet problemområder til
budgettet 2009 - 2012, som ønskes drøftet i Kultur- og Fritidsudvalgets
budgetmøde.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at

det administrative budgetforslag fremlægges til drøftelse/indstilling til den
videre politiske budgetproces

Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til, om der er problemområder, der
skal sendes videre i den politiske budgetproces.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2008
Det administrative budgetforslag anbefales. Udvalget indstiller følgende
problemområder til videre drøftelse:

 Åben sag
 Sagsnr: 08/969
 Forvaltning: BKF
 Sbh: lamu
 Besl. komp: KFU
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1. Øgede driftsudgifter til biblioteket med 0,3 mio. til anlæg i 2009 og 0,785 i drift i
2009 og overslagsårene.

2. Teateraftalen fremsendes med øget drift i 2009 og overslagsårene. Beløbet
aftales nærmere.

3. Dramaskole fremsendes med 0,66 mio. i 2009 og 0,160 i overslagsårene
(driftstilskud).

4. Øget drift Det Musiske Hus fremsendes med 0,2 mio. i 2009 og overslagsårene.

5. Øget drift til Sæby Museum fremsendes med 0,2 mio. i 2009 og overslagsårene.

6. Skagens Museum fremsendes med 0,33 mio. i anlæg i 2009 og 1 mio. i drift i
2009 og overslagsårene.

7. Kunstfond for Frederikshavn Kommune fremsendes med anlægsudgift 0,1 mio. i
2009.

8. Frederikshavn Svømmehal øget drift, fremsendes med 0,5 mio. i 2009 og
overslagsårene.

9. Wellness Skagen Kultur- og Fritidscenter fremsendes ikke.

10. Elitekommune under Team Danmark fremsendes med 0,3 mio. via øget drift i
2009 og 0,85 mio. i overslagsårene.

11. Sæby Svømmebad øget drift, fremsendes med 0,78 mio. i 2009 og
overslagsårene.

12. Udvidelse af Frederikshavn Svømmehal fremsendes ikke.

13. Nyt gulv i Skagen Kultur- og Fritidscenter fremsendes ikke.

14. Renovering af Østervrå Idræts- og Kulturcenter fremsendes ikke.

15. Forøgelse af anlægspulje til foreningsbygninger fremsendes med 4,6 mio. i
2009 og overslagsårene (anlægsudgift).

16. Foreningskonsulent (FUF). Det undersøges, om sagen kan kombineres med
pkt. 10.

17. Aktivitetstilskud til foreninger fremsendes. Beløb undersøges nærmere.

Der udarbejdes ny problemblok med forhøjelse af centrale vedligeholdelsesmidler,
så de også omfatter renovering og vedligehold af selvejende institutioner på Kultur-
og Fritidsområdet. 
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Fraværende:
Ingen
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4.   Godkendelse af regnskab for Skagen By- og Egnsmuseum

Sagsfremstilling
Ved formandsbeslutning er årsregnskab og beretning for 2007 for Skagen By- og
Egnsmuseum godkendt.
Regnskabet er primo juni fremsendt til Kulturarvsstyrelsen for endelig godkendelse.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at formandsbeslutningen tages til
efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2008
Godkendt.

Fraværende:
Ingen

Bilag

Beretning, regnskab og revisionsprotokollat for 2007 samt budget for 2009 - Skagen By- og
Egnsmuseum  (dok.nr.524554/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/6224
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: KFU
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5.   Midtvejsstatus Børnekulturpolitik

Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen vedr. Børnekulturpolitik fremsender midtvejsstatus vedrørende
børnekulturpolitikken til drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget.
Samtidig fremlægges revideret forslag til tids- og procesplan. Ændringen
indebærer, at der bliver tid til en høringsrunde hos de kulturaktører, der har bidraget
til Børnekulturpolitikken.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
- ændringerne i tids- og procesplanen godkendes
- form og indhold i børnekulturpolitikken drøftes

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2008
Ændringer i tids- og handleplanen godkendt.

Fraværende:
Ingen

Bilag

Justeret tids- og handleplan børnekultur juni 2008 (dok.nr.527121/08)
Midvejsstatus Børnekulturpolitik (dok.nr.527537/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 07/6017
 Forvaltning: BKF
 Sbh: thhu
 Besl. komp: KFU

7. (6)  Anmodning om genoptagelse af ansøgning om støtte til

Kulturprojekt for seniorer

Sagsfremstilling
Aktivitetshuset anmoder på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets tilskud til
Strandgårdens Højskoleuge om genoptagelse af tidligere behandlet ansøgning,
da regnskabet efterfølgende viste et underskud på 7.988 kr. for højskoleugen 2008.

Aktivitetshuset, L. P. Houmøllers Vej søgte i marts Kultur- og Fritidsudvalget om
støtte på 8.750 kr. til kulturprojekt for seniorer i form af en kombination af foredrag
og udflugter.

Kultur- og Fritidsudvalget ydede ikke tilskud til ansøgningen, som blev oversendt til
Kulturelt Samråd. Kulturelt Samråd afslog ansøgningen med henvisning til det

 Åben sag
 Sagsnr: 07/6845
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: KFU
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sociale område.  

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget tilskud til Aktivitetshusets
højskoleuge med 7.200 kr. i 2006 og 9.000 kr. i 2007.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2008
Der bevilges 7.988 kr.

Fraværende:
Ingen

Bilag

Anmodning om genoptagelse af behandling af afslag på ansøgning om støtte til Kulturprojekt for
seniorer - Aktivitetshuset.  (dok.nr.529319/08)

7.   Afslutningsreception for Vendsyssel Festivalen 2008

Sagsfremstilling
Ved formandsbeslutning er der truffet afgørelse omkring fremsendt ansøgning om
tilskud til dækning af leje af Det Musiske Hus i forbindelse med afslutningskoncert
for Vendsyssel Festivalen 2008, den 13. august kl.20.00 samt den efterfølgende
reception. Udgiften til leje og teknikerhonorar udgør 6.500 kr. Den uformelle
reception efter koncerten vil blive afholdt i foyeren i Det Musiske Hus og der
forventes ca. 30 deltagere.

Afslutningskoncerten er med Inger Dam-Jensen (sopran), Niels Jørgen Riis (tenor)
og Ulrik Stærk (flygel).

 Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at beslutningen tages til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2008
Taget til efterretning.

Fraværende:
Ingen

Bilag

 Åben sag
 Sagsnr: 08/7217
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: KFU
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Ansøgning om dækning af leje af Det Musiske Hus samt værtskab ved afslutningskoncert 2008 -
Vendsyssel Festival  (dok.nr.529631/08)
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8.   Projekt kunst, lyd & Lysevent i Arena Nord gennemføres ikke

Sagsfremstilling
Arena Nord meddeler, at den planlagte kunst, lyd & lysevent i Arena Nord ikke
gennemføres. Projektet var oprindelig planlagt til gennemførelse i 2006, men blev
udskudt til 2007 med Kultur- og Fritidsudvalgets accept.
Arrangementets manglende gennemførelse skyldes bl.a. manglende sponsorstøtte.

Bevillingen på 15.000 kr. til projektet er tilbagebetalt til Frederikshavn Kommune.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2008
Taget til efterretning.

Fraværende:
Ingen

 Åben sag
 Sagsnr: 06/3788
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: KFU

9.   Indkomne ansøgninger juni/juli 2008

Sagsfremstilling
Der er følgende restbeløb til indkomne ansøgninger: 117.462 kr.

1)Lokalhistorisk Kontaktnet Kattegat-Skagerak søger om tilskud på 5.000 kr. til
Rådsmødet for 2008 i Strandby.

En række historiske foreninger, arkiver og museer omkring kysterne af Kattegat og
Skagerak har siden 1993 opretholdt et lokalhistorisk kontaktnet på tværs af
landegrænserne med det formål at hjælpe og støtte bestræbelser på at undersøge
områdernes historie på tværs af de nuværende grænser. Et råd på 12 medlemmer
varetager opgaverne og i det årlige møde deltager 4 repræsentanter fra dansk
side, heraf to museumsfolk, en repræsentant for amtshistorisk samfund og en
arkivrepræsentant. Rådsmødet 2008 arrangeres af de nordjyske medlemmer og
foregår 29. - 31. august med udgangspunkt i Strandby. Programmet er kystkultur i
Østvendsyssel og omfatter bl.a. ture til Hirsholmene, Bangsbo, Asaa og Try.

Budgettet for Rådsmødet viser udgifter for 21.550 kr. og der søges om et tilskud til
arrangementets afholdelse på 5.000 kr. Rejseomkostninger dækkes af deltagerne.

 Åben sag
 Sagsnr: 07/6845
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: KFU
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Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere ydet tilskud til Lokalhistorisk Kontaktnet
Kattegat-Skagerak.

2) Musikkorps Sæby søger om tilskud til syning af nye uniformsjakker. Siden
Musikkorps Sæby blev stiftet i 1971 er medlemsskaren vokset til 52 medlemmer og
tilgangen fortsætter. Det er ikke længere muligt at supplere de nuværende
uniformsjakker, da stofkvaliteten og farvenuancen er udgået af  produktion.
Efter vurdering af den eksisterende uniformering er der truffet beslutning om at
investere i nye uniformsjakker og bevare den nuværende øvrige beklædning.

Musikkorps Sæby forventer at selvfinansiere en del af indkøbet gennem fremtidige
musikarrangementer, men kan ikke umiddelbart finansiere det indhentede tilbud på
75.000 kr. på syning af 60 jakker inkl. brodering + stof til syning af ekstra jakker. Der
søges ikke om et specifikt beløb. Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere ydet
tilskud til finansiering af nye uniformsjakker til Musikkorps Sæby.

3) Ungdomsgården Hånbæk søger om tilskud på 10.000 til arrangement i
forbindelse med udgivelse af Børnenes Rekordbog 2009. Tilskuddet dækker delvist
T-shirts  med Frederikshavn logo, fortæring samt overnatning på kommunal skole
for de deltagende børn. 

Børnenes Rekordbog udgives ved hjælp af en støtteforening primært af
Fritidsklubber i Danmark og bestyrelsen har bl.a. til opgave at sikre det
pædagogiske arbejde og børnenes interesser og medvirken i arbejdet med bogen
bl.a. som kontrollanter.

Udgivelsen foregår i dagene 24. - 26. oktober, og der forventes ca. 300
overnattende deltagere til arrangementet, som bl.a. foregår på Frederikshavn
Bibliotek og Frederikshavn Svømmehal samt arrangementer på Ungdomsgården
Hånbæk.

Det medsendte budget er udregnet efter ca. 200 deltagere og viser en udgift på
28.500 kr. Ansøgerne søger om et tilskud på 10.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget
har ikke tidligere ydet tilskud til arrangement ved udgivelse af Børnenes Rekordbog.

4) Marianne Mortensen har meddelt, at forudsætningerne for gennemførelse af
projekt "Mit Skagen" ikke er til stede og projektet gennemføres derfor ikke. Kultur-
og Fritidsudvalget støttede i februar projektet med 10.000 kr. og beløbet var endnu
ikke udbetalt.

Brøndums Legats bevilling på 10.000 kr. til samme projekt er under tilbagebetaling.
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5) Forfatteren Per Gammelgaard søger om forhåndskøb af 100 bøger med
lynhistorier "SVINETS BLIK" til udgivelse i forbindelse med 60 års fødselsdag.

"Svinets Blik er en samling let tilgængelige, alvorlige, morsomme og aktuelle
prosatekster fra vores mere eller mindre kaotiske hverdag. Ind imellem er der også
meget smukke og poetiske tekster, som afsøger idyllen, balancen, sindets indre ro.
I disse tekster bygges der bro mellem ensomhed og splittelse på den ene side og
vore drømme om kærlighed og fællesskab på den anden".

Udgiften til 100 eksemplarer udgør 5.000 kr. og bøgerne udgives af forlaget
Hovedland.

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere købt bøger af forfatteren Per
Gammelgaard.

6) Kulturgruppen 2001, Sæby (etableret i 2000) søger Kultur- og Fritidsudvalget og
Kulturelt Samråd om et samlet tilskud på 75.000 kr. til en række
kulturturisme-arrangementer med formål at samle og styrke den lokale identitet og
samtidig brande Sæby som Digterbyen i den såkaldte "skuldersæson" medio august
til ultimo oktober 2008.

Kulturgruppen 2001 (et innovativt kultur- og erhvervsnetværk) består af aktive
repræsentanter for skoler, børneinstitutioner, musikskole, bibliotek, museum, kirke,
teater og turistbureau og har tidligere gennemført Kulturkommune 2001-projektet,
Middelalderdage, Kaperfestival og Renæssanceår samt den stadige udvikling af
Digterbyen med kulminationen i Det internationale Ibsen-år 2006.

Ansøgningen omfatter følgende arrangementer:
Dato for afvikling Titel Budget Ansøgning
10. august     Glade Sommerdage i

Clasens Have
24.000 kr. *

29. september A. Digtets Dag, Sæby Torv 76.000 kr. 30.000 kr.
August/september B. To nye Ibsen-forestillinger,

SæbyScenen
40.000 kr. 20.000 kr.

19. september C. Sangens Dag –
korkoncertdag ved
     Jernkilden

12.700 kr. 10.000 kr.

Oktober D. Norsk-dansk teaterseminar
”Ibsen - set
     med unge øjne”

108.000 kr. 15.000 kr.

* Bevilget 12.000 kr. fra både Kultur- og Fritidsudvalget og Kulturelt Samråd.

Arrangementerne har til fælles, at de bygger over et historisk fundament, involverer
en lang række kulturinstitutioner og foreninger i en fælles tradition samt en meget
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stor involvering af børn og unge. Arrangementerne finder sted i spektakulære,
stemningsfulde historiske rammer med vægt på kreativitet, selvudfoldelse og
inspirerende udveksling mellem professionelle kunstnere, amatører og et engageret
publikum af alle aldre samt gæster fra ind- og udland.

A. Digtets Dag afholdes på Sæby Torv hvor børn og voksne samt gæster udefra
læser op af egne og andres digte. Oplæsningen vil være med musikledsagelse,
komponeret til dagen af musikskoleleder Jens Nielsen. Endvidere vil der være
musik- og digtunderholdning med unge up-coming kunstnere. SæbyScenen
optræder med uddrag af teaterstykket "Fruerne fra havet"
og danseteaterforestillingen "Ibsens Kalejdoskop". Dagen afsluttes med digteren
Lennox Raphael, Trinidad og vokalgruppen Papaya med afrikansk poesi og dans for
fuld udblæsning. Budgettet 76.000 kr. omfatter udgifter til kunstnere, lyd og teknik,
T-shirts og is til de medvirkende børn, scene, borde og bænke samt annoncering og
trykning af plakater og digte. Der søges om støtte på 30.000 kr. Øvrige udgifter er
sponseret.   

B. Fruerne fra havet og danseforestillingen Ibsens-Kalejdoskop med og af
SæbyScenens Ungdomshold er bestilt af Kulturgruppen 2001 til deltagelse i "Digtets
Dag" samt til deltagelse i Ibsen-festivalen i Norge og endvidere som en vigtig del af
grundlaget for Norsk-dansk teaterseminar "Ibsen - set med unge øjne" i Sæby i
oktober 2008. For anden gang deltager SæbyScenens Ibsensgruppe som eneste
udenlandske teatergruppe i den nationale Ibsen-staffet i Norge arrangeret af Skien
kommune, Ibsen-Forbundet og Nationalteatret og foregår over 5 dage på Theater
Ibsen i Skien og på Nationalteatret i Oslo. Der er arrangeret genbesøg af den
norske ungdomsteatergruppe "Gjengangere" fra Skien i oktober i Sæby i forbindelse
med teaterseminaret.
Der budgetteres med 40.000 kr. til grundproduktionen. Kulturgruppen 2001 har
påtaget sig denne udgift og søger om økonomisk støtte til produktion af disse 2
stykker, i alt 20.000 kr. Udgifterne omfatter manuskript, rekvisitter, kostumer,
regissør, instruktør, lyd, lys og PR.

C. Sangens Dag ved Jernkilden, Sæby afvikles den 19. september og
Kulturgruppen 2001 lægger op til,  at publikum medbringer picnickurv og egne
siddemøbler til denne Jernkilde-koncert. Programmet omfatter SæbyScenens kor,
Ældresagens kor, MAS-koret og Sæby Kirkekor. Først på dagen optræder
skoleklasser og børnesangkor, som afløses af voksenkor. Programmet veksler
mellem optræden og fællessang. Elever fra skolerne i Sæby inviteres og publikum
opfordres til at genoplive gamle sanglege, både med lokale aktører og med lokale
folkedanserforening som medspillere. Foreningslivet og skoleelever opfordres til at
sørge for fortæring. I perioden op til sangdagen vil man hos de handlende kunne
deltage i en "Gæt-en-sang-konkurrence". Kulturgruppen 2001 trækker på
erfaringerne fra Musikskolens årlige koncerter i forbindelse med Sangens
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Dag. Tovholderne for arrangementet er en repræsentant fra korene, Elsebeth Mørk
samt Sæby Museum v/Annemette Løkke Berg. Museet vil benytte lejligheden til at
indsamle mere viden om Sæby-sangene og andre sange. Der budgetteres med
12.700 kr.,  hvoraf lokale sponsorer dækker 2.700 kr. Der søges om et tilskud på
10.000 kr. til dækning af annonceudgifter, trykning af programmer og plakater,
administration, kinalamper og tilskud til 5 korledere. 

D. Norsk-dansk teaterseminar i Sæby - "Ibsen - set med unge øjne" afvikles i
oktober på Skovlyst med deltagelse af dansk- og dramalærere fra folkeskoler og
ungdomsuddannelser, amatørskuespillere, teaterinteresserede m.m. Det er formålet
at blive klogere på Henrik Ibsen og hans dramatik, gensidig inspiration samt at
styrke nordisk samvær gennem teater, film og workshops. Programmet omfatter
foredrag, workshops og teaterforestillinger. Blandt de særligt inviterede
oplægsholdere kan nævnes, Siri Senje (sceneinstruktør, dramaturg, konsulent,
skribent og underviser), Kjersti Wold /foredragsholder og forfatter)
samt Anne-Sophie Erichsen (skuespiller og instruktør). Samarbejdspartnere er
Dansk Amatørteater og  Sæby Turistforening. Blandt sponsorerne kan nævnes Den
Kgl. Norske Ambassade, A.P. Møller og DATS. Der budgetteres med 108.000 kr.
Beløbet dækker danske- og norske oplægsholdere, fortæring, teknik og
videooptagelse, program og annoncering samt optrædende norske unge gæster,
inkluderet en bustur. Kultur- og Fritidsudvalget og Kulturelt Samråd søges om
tilskud på i alt 15.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere ydet en samlet støtte til Kulturgruppen
2001 arrangementer udover enkeltbevillingen til Glade Sommerdage på 12.000 kr. i
2008.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2008

Lokalhistorisk Kontaktnet Kattegat-Skagerak:
Ansøgningen imødekommes ikke.

Musikkorps Sæby:
Imødekommes med 20.000 kr.

Ungdomsgården Hånbæk:
Imødekommes med 10.000 kr.

Forfatteren Per Gammelgaard:
Imødekommes ikke.

Digtets Dag:
Imødekommes ikke.

Fruerne fra havet og danseforestillingen Ibsens-Kalejdoskop:
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Imødekommes med 20.000 kr.

Sangens Dag ved Jernkilden:
Imødekommes med 10.000 kr.

Norsk-dansk teaterseminar i Sæby:
Imødekommes ikke.

Fraværende:
Ingen

Bilag

Bilag til 1: Ansøgning om tilskud til deltagelse i rådsmøde for Lokalhistorisk kontaktnet
Kattegat-Skagerak  (dok.nr.536018/08)
Bilag til 2: Ansøgning om tilskud til nye uniformer til Musikkorps Sæby  (dok.nr.524235/08)
Bilag til 3: Ansøgning om tilskud i forbindelse med udgivelse af Børnenes rekordbog. (dok.nr.523735/08)
Bilag til 3: Budget udgivelse af Børnenes Rekordbog 2009  (dok.nr.535608/08)
Bilag til 3: Børnenes Rekordbog 2009 - Foreløbigt program.doc (dok.nr.535610/08)
Bilag til 4: Underretning om at revideret projekt "Mit Skagen" ikke gennemføres.  (dok.nr.536133/08)
Bilag til 5: Beskrivelse af Svinets Blik - lynhistorier af Per Gammelgaard  (dok.nr.519076/08)
Bilag til 6: Ansøgning fra Kulturgruppen 2001 om tilskud til arrangementer i efteråret 2008 - Digtets Dag,
Ibsen-forestillinger, Sangens Dag, Dansk-norsk Teaterseminar "Ibsen - med unge øjne".
 (dok.nr.536237/08)

10.   Tids- og handleplan Idrætspolitik for Frederikshavn

Kommune

Sagsfremstilling
Idrætssamvirket og Frederikshavn Ungdoms Fællesråd har fremsat ønske om, at
Frederikshavn Kommune udarbejder en fremadrettet idrætspolitik.

En sådan politiks succes afhænger af såvel den proces, hvor den bliver til som det
produkt, processen afkaster. Forvaltningen indstiller følgende tids- og handleplan til
godkendelse:

1. juni 2008: forvaltningen udarbejder et kommissorium for udformningen af
en idrætspolitik

2. august 2008: Kultur- og Fritidsudvalget behandler forslag til kommissorium
og udpeger en styregruppe for arbejdet

3. september 2008: Styregruppen arrangerer et stort debatmøde med oplæg
fra DIF

4. september – december 2008: Kultur- og Fritidsafdelingen gennemfører
sammen med udviklingsafdelingen en proces, der resulterer i udfordringer
og ambitioner

 Åben sag
 Sagsnr: 08/4696
 Forvaltning: BKF
 Sbh: chcr
 Besl. komp: KFU
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5. januar – februar 2009: udfordring og ambitioner omsættes til en egentlig
politik. Det sker med konsulentbistand udefraF

6. marts 2009: Kultur- og Fritidsudvalget foretager 1. behandling af forslaget

7. marts – april 2009: forslaget sendes i høring hos interessenterne

8. maj 2009. Kultur- og Fritidsudvalget foretager 2. behandling af forslaget

9. juni 2009: Idrætspolitikken behandles i byrådet.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at den skitserede tids- og handleplan
godkendes. 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller 13-08-2008, at
- forslag til kommissorium godkendes
- styregruppe udpeges

Supplerende sagsfremstilling
I henhold til den godkendte tids- og handleplan behandler Kultur- og Fritidsudvalget
forslag til kommissorium og udpeger en styregruppe for arbejdet med Idrætspolitik
for Frederikshavn Kommune.

(Bilag til punktet i form af udkast til kommissorium, organisering af arbejdet
samt justering af tids- og handleplan fremsendes Kultur- og Fritidsudvalget
inden mødet.)

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-06-2008
Godkendt.

Fraværende:
Ingen

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2008
Kommissorium godkendt.
Udvalget udpegede Steen Jensen og Bjarne Kvist til styregruppen.

Fraværende:
Ingen
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11.   Opfølgning på dialogmøder 2008 - Kultur- og

Fritidsudvalget

Sagsfremstilling
Dialogmøde for Kulturområdet blev afholdt den 9. juni og for idrætsområdet den 17.
juni 2008.

Kultur- og Fritidsudvalget følger op på møderne.
(Referat fra dialogmøde for idrætsområdet den 17. juni 2008 udsendes Kultur-
og Fritidsudvalget inden mødet.)

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2008
Drøftet.

Fraværende:
Ingen

Bilag

Dialognoter - dialogmøde 9/6-2008 Kultur- og Fritidsudvalget  (dok.nr.526918/08)
Oplæg fra FUF til problemområde 2009 - Anlægspulje, aktivitetstimebeløb samt konsulenthjælp -
Dialogmøde Fritidsområdet 2008  (dok.nr.526943/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/3631
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: KFU

12.   Driftsaftale Frederikshavn Teaterforening

Sagsfremstilling

Frederikshavn Teaterforening har efter møde med Kultur- og Fritidsudvalget som
aftalt fremsat forslag til driftsaftale.

Driftsaftalen indeholder ikke konkrete beløb for kommunens tilskud til
teaterforeningen, teaterforeningens betaling brug af Det Musiske Hus og dettes
sekretariat, men forvaltningen har indhentet oplysninger herom..
.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller den 09-06-2008, at

 Åben sag
 Sagsnr: 08/3474
 Forvaltning: BKF
 Sbh: chcr
 Besl. komp: KFU
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- Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler driftsaftalen over for byrådet
- at aftalens økonomiske konsekvenser  fremlægges som problemfelt til prioritering
i budget 2009.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller den 13-08-2008, at
- aftalen godkendes
- evaluering af aftalen påbegyndes i eftersommeren 2009

Supplerende sagsfremstilling
Aftaleteksten er efter dialog med Frederikshavn Teaterforening revideret i
overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets ønsker. Aftalen er som sådan
udgiftsneutral for Frederikshavn Kommune.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-06-2008
Frederikshavn Teaterforening opfordres til at indgå i dialog med kommunens øvrige
teaterforeninger.

Sagen genoptages.

Fraværende:
Ingen

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2008
Godkendt.

Fraværende:
Ingen

Bilag

Forslag II til driftsaftale 2008-11 med Frederikshavn Teaterforening - 469392-08  (dok.nr.525374/08)
Forslag til driftsaftale 2008-11 med Frederikshavn Teaterforening (KFU 9/6-08)  (dok.nr.469392/08)
Vedtægt Frederikshavn Teaterforening (dok.nr.535900/08)
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13.   Regulering af regler for tildeling af friplads til børn og unge

på Musikskolen

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd godkendte 25. april 2007, at Musikskolen i Frederikshavn i et
samarbejde med forvaltningen udarbejdede regler for tildeling af friplads til børn og
unge af særligt økonomisk vanskeligt stillede forældre. Fripladsordningen blev
iværksat ved skolestart 2007/08 og friplads kan søges løbende samt i forbindelse
med tilmeldingen til Musikskolen.
Musikskolen i Frederikshavn fremsender til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse
indkomstregulerede forslag til regler for tildeling af friplads til børn og unge på
Musikskolen.
Reguleringen følger reguleringer af henholdsvis kontanthjælp og dagpengesatser.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
- de indkomstregulerede regler for tildeling af friplads til børn og unge på
Musikskolen i Frederikshavn godkendes til iværksættelse ved skolestart 08/09
- udgiften afholdes af musikskolens budget

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2008
Godkendt.

Fraværende:
Ingen

Bilag

Forslag til regler for tildeling af friplads til børn og unge på Musikskolen.doc (dok.nr.527456/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/6823
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: KFU
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14.   Status for udviklingsprojekt - Sæby Museum

Sagsfremstilling
Konsulentfirmaet CAK har sendt sin afsluttede rapport for fase 1 i udviklingen af en
projektplan for Sæby Museum. Der foreligger en tids- og handleplan for det videre
arbejde, ligesom CAK´s tilbud for fase 2 foreligger.

Sæby Museum har i sommerens løb i samarbejde med Sæby Turistforening
realiseret den del af projektet, der har arbejdstitlen Historiens Sti.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at tids- og handleplan godkendes.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2008
Godkendt.

Fraværende:
Ingen

Bilag

Sæby Museum - Afrapportering af opgaveforløbet februar-maj 2008 - udviklingsprojekt
 (dok.nr.527647/08)
Tids- og handleplan 2008 - 2009 - udviklingsprojekt Sæby Museum (dok.nr.527649/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/6853
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: KFU

15.   Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik

Sagsfremstilling
Baggrund.
I forbindelse med kommunalreformen besluttede Sammenlægningsudvalget for Ny
Frederikshavn Kommune, at der skulle udarbejdes en lokal forankret
sundhedspolitik, der skulle danne ramme for den kommunale sundhedsindsats.

Der har efterfølgende været nedsat en styregruppe og arbejdsgruppe, der har haft
til opgave at få formuleret en overordnet sundhedspolitik, der kan indarbejdes og
forankres i alle kommunens fagudvalg og forvaltningsområder og således være
retningsgivende for al arbejdet med at udvikle sunde rammer for borgerne og
medarbejderne i Frederikshavn kommune.

Der har i perioden frem til præsentationen af sundhedspolitikken været igangsat en
dialogbaseret proces, der skulle få borgere, foreninger, organisationer, erhvervsliv

 Åben sag
 Sagsnr: 07/7691
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: ufbo
 Besl. komp: Frederikshavn Byråd
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og sundhedsprofessionelle til at bidrage med input og herved bidrage til at sætte
deres præg på udformningen af de kommende fire års indsats på
sundhedsområdet i Frederikshavn Kommune. 

Politikkens indhold.
Sundhedspolitikken indeholder dels vision og værdier, der vil danne grundlag for
sundhedspolitikken samt de overordnede målsætninger for de indsatsområder
kommunen har valgt at prioritere.

Politikken bygger dels på nationale data om folkesundheden i Danmark og dels på
data fra den sundhedsprofilundersøgelse Frederikshavn Kommune har fået
udarbejdet sammen Region Nordjylland og de ti andre nordjyske kommuner.

Sundhedsprofilen for Frederikshavn Kommune har givet en række meget
interessante informationer om borgerens sundhedstilstand, trivsel og
sygdomsforekomst og har således bidraget væsentligt til udformningen af de
prioriterede indsatsområder i politikken.

Det er hensigten at politikken – når den er drøftet i de respektive fagudvalg og
godkendt i Byrådet – skal implementeres via konkrete handleplaner således at
sundhedsaspektet indtænkes i det daglige arbejde rundt om i kommunens
afdelinger, institutioner og centrer.   

Politikkens forankring.
I forhold til at få implementeret intentionerne i sundhedspolitikken er der nedsat en
projektgruppe, der har haft til opgave at udforme en strategi for implementering af
sundhedspolitikken. Gruppen har udarbejdet et strategipapir, der viderefører
idéerne om sundhedspolitikkens forankring.

Implementeringsgruppen vil når sundhedspolitikken er vedtaget påbegynder
arbejdet med at gøre politik til aktiv handling og vil hen over efteråret 2008 fungere
som katalysator i forbindelse med etablering af henholdsvis et nyt Sundhedsråd
samt et Sundhedskoordinerende Repræsentantskab.

Der er endelig udarbejdet en lightudgave af sundhedspolitikken som skal
præsentere intentionerne i en mere læsevenlig form for offentligheden.

Indstilling
Det indstilles, at udvalget anbefaler Byrådet at godkende:

Frederikshavn Sundhedspolitik 2008-2012.
Implementeringsstrategien.
Lightudgave af sundhedspolitikken.

Beslutning Sundhedsudvalget den 12-08-2008
Sundhedsudvalget anbefaler byrådet at godkende:
- Frederikshavn kommunes sundhedspolitik 2008-2012 med enkelte redaktionelle
ændringer
- Implementeringsstrategien
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- Lightudgave af sundhedspolitikken.

Fraværende:
Ingen Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2008
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler sundhedspolitikken.

Fraværende:
Ingen

Bilag

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2208-2012 (er tidligere udsendt til
byrådsmedlemmerne) (dok.nr.535459/08)
Implementeringstrategi  (dok.nr.535458/08)
Sundhedspolitik, miniudgave.pdf (dok.nr.537415/08)



Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden - 13. august 2008 Side 27 af 33

16.   Årsregnskab og beretning Frederikshavn Kunstforening og

Kunstmuseum

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kunstforening og Kunstmuseum fremsender årsrapport for 2007.

Årsrapporten er vedlagt beretning 2007 for Frederikshavn Kunstmuseum og referat
fra generalforsamling 2008 Frederikshavn Kunstforening.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2008
Taget til orientering.

Fraværende:
Ingen

Bilag

Årsregnskab, beretning 2007 samt referat af generalforsamling 2008 Frederikshavn Kunstforening -
Frederikshavn Kunstmuseum  (dok.nr.535730/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/8432
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: KFU
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17.   Multihus

Sagsfremstilling
Orientering om sagens stade.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2008
Intet.

Fraværende:
Ingen

 Åben sag
 Sagsnr: 07/7255
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: KFU
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18.   Skagen Kulturhus

Sagsfremstilling
Orientering om sagens stade.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2008
Taget til orientering.

Fraværende:
Ingen

 Åben sag
 Sagsnr: 07/4900
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: KFU

19.   Henvendelser og invitationer

Sagsfremstilling
Danmarks Biblioteksforening afholder kulturkonference med titlen: "Velfærd -
også et spørgsmål om livskvalitet og kultur".
Konferencen afholdes den 16. september 2008 i Remisen i Brande.
Materialet er udsendt til Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer.

Danmarks Teaterforeninger orienterer om Teaterseminar 14. - 16. november
2008 på Værket i Randers. Tilmeldinger kan ske medio august 2008. Materialet er
udsendt til Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer.

Byrejsen.dk inviterer på studietur i dagene 31. oktober - 2. november til
Emscher Park / Essen (kulturby 2010). På studieturen opleves Ruhr-distriktets
forvandling fra sværindustri til oplevelsesøkonomi. Essen er europæisk kulturby
2010 og i den forbindelse relanceres hele regionen som "Metropole Ruhr". Se
yderligere www.byrejsen.dk

KFUM-Spejderne i Danmark fremsender årsrapport og i år har grupper af unge
spejdere gennemført forskellige projekter sammen med udsatte børn og unge i
landets kommuner. Projekterne er en del af KFUM-spejdernes nye
projektlederuddannelse: Scout Academy.

Veksølund inviterer til den årlige skulpturudstilling, hvor 20 billedhuggere viser
værker indtil 14. september. Katalog til udstillingen kan ses i forvaltningen. 

 Åben sag
 Sagsnr: 07/7752
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: KFU
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Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2008
Taget til orientering.

Fraværende:
Ingen

Bilag

Følgemail til henvendelse om studietur 31/10-2/11 2008 til Emscher Park / Essen (Kulturby 2010)
 (dok.nr.528848/08)
Invitation til at besøge Veksølund - udstilling for skulptur  (dok.nr.536956/08)
Årsberetning 2008 KFUM-Spejderne i Danmark  (dok.nr.527966/08)

Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.18:15

Underskrifter:

Bjarne Kvist

Inger Støtt

Jytte Schaltz

Mogens Brag

Steen Jensen

Ole Rørbæk Jensen

Palle Thomsen


