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1.   Anmodning fra Kvissel Ungdomsklub om flytning af

klubbens fysiske rammer til Ravnshøj

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Kvissel Ungdomsklub har fremsendt ansøgning til Børne- og
Kulturforvaltningen om flytning af ungdomsklubben til lokaler i Ravnshøj. Der er evt.
mulighed for at benytte pedelboligen ved Ravnshøj skole.
Ønske om flytning begrundes i bl.a., at

toget flere gange i klubbens åbningstid kører forbi Kvissel Station med høj
hastighed samt at klubben er beliggende op ad en vej med megen trafik.
Begge problemstillinger bevirker, at klubpersonalet ikke kan tilrettelægge
udendørs aktiviteter

de fleste af klubbens medlemmer er bosiddende i Ravnshøj

det er svært at varme Kvissel Gl. Station op om vinteren

problemer med mus i Kvissel Gl. Station
Forvaltningen oplyser, at pedelboligen ved Ravnshøj skole står tom og at en flytning
af Kvissel Ungdomsklub vil være mulig inden for det nuværende budgets ramme.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 3.
september 2008
Sagen er oversendt fra Børne- og Ungdomsudvalget til udtalelse i Kultur- og
Fritidsudvalget.

Det bør indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets overvejelser, at Kvissel Gl. Station er ejet
af DSB. Frederikshavn Kommune har i en årrække lejet ejendommen af DSB for et

 Åben sag
 Sagsnr: 08/8053
 Forvaltning: BKF
 Sbh: bran
 Besl. komp: BUU
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mindre beløb og stillet bygningen til rådighed for den selvejende forening Kvissel Gl.
Station. Stationen anvendes af Kvissel Ungdomsklub og Frederikshavn
Modeljernbaneklub. De 2 lejere er pt.eneste indtægtsgrundlag for foreningen
Kvissel Gl. Station, da foreningen ikke i nævneværdig grad udlejer til andre brugere
på grund af bygningens stand. 

Ved en evt. fraflytning af ungdomsklubben vil foreningen Kvissel Gl. Station miste
en årlig indtægt på 24.000 kr. Beløbet udgør ca. halvdelen af foreningens
indtægtsgrundlag.

Endvidere skal der findes lokaler til modeljernbaneklubben. Denne opgave påhviler
Folkeoplysningsudvalget.

Med hensyn til opsigelsesvarsel af lejemålet med DSB følger nærmere beskrivelse i
mødet. 

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
tilkendegiver udvalgets holdning til eventuel flytning af Kvissel Ungdomsklub fra
Kvissel Gl. Station til pedelboligen ved Ravnshøj skole.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller den 3. september 2008, at Kultur- og
Fritidsudvalget anbefaler at
- ungdomsklubben flytter til andre lokaler 
- modeljernbaneklubben flytter til andre lokaler
- lokaleproblematikken indgår i overvejelserne omkring økonomi og udlejning af
 Kvissel Fritidshus

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2008
Sagen sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-09-2008
Udvalget kan principielt tilslutte sig, at ungdomsklubben flytter og at tidspunkt for
flytningen fastlægges nærmere under hensyntagen til mulighederne for at drive
borgerhus i Kvissel.
Der optages dialog med modeljernbaneklubben mhp. at finde egnede lokaler.

Fraværende: Inger Støtt

Bilag

- Anmodning fra bestyrelse i Kaj Bundvad Fritidscenter om flytning af Kvissel
Ungdomsklub (dok.nr.533569/08)
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2.   Fordeling af driftsstøtte til borgerhuse i Frederikshavn

Kommune 2008

Sagsfremstilling
Kultur- & Fritidsudvalget har i budgetår 2008 en disponeret pulje på 60.000 kr. med
henblik på fordeling af tilskudsmidler til borgerhuse i Frederikshavn Kommune. Der
er i år indkommet ansøgninger fra følgende borgerhuse:

1. Karup Borgerforening ansøger om et beløb på 5000 kr. I ansøgningen
fremgår det, at beløbet skal bruges til driften af Karup Borgerhus.
Foreningen har ikke tidligere modtaget midler fra denne pulje.

2. Borgernes Hus - Skærum ansøger om et beløb på 25.000 kr.  Det ansøgte
beløb skal bruges til at lave bedre arrangementer. Foreningen modtog
driftsstøtte i 2007 på 10.000 kr. fra denne pulje.

3. Mølholt Forsamlingshus ansøger om et beløb på 10.000 kr. Beløbet ønskes
anvendt til den daglige løbende drift af forsamlingshuset, samt til
kulturaftner med kendte foredragsholdere. Foreningen har ikke tidligere
modtaget midler fra denne pulje.

Kultur- & Fritidsudvalget besluttede på sit møde onsdag den 5. marts 2008, at
kriteriet for fordeling af puljemidlerne skulle være: " samlingssted for det gode liv i
huse, som skal skabe forudsætninger for udvikling, aktiviteter og bevaring i
kommunens oplandsbyer uanset organisationsform".

Der er endvidere modtaget ansøgninger fra
Kvissel Gl. Station
Ørtoft Borgerforening
Dansk Handicap Forbund Skagen Afdeling
Jerup Forsamlingshus

Da ansøgningernes indhold ikke passer til kriteriet for puljen for borgerhuse er
ansøgningerne oversendt til behandling i hhv. Oplandspuljen, Teknisk Forvaltning -
Folkeoplysningsudvalget initiativpuljen og anlægspuljen samt Handicapudvalget i
Frederikshavn Kommune.  

Indstilling
Børne- & Kulturforvaltningen indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-09-2008
Karup Borgerforening imødekommes med 5.000 kr.

Borgernes Hus - Skærum imødekommes med 10.000 kr.

Mølholt Forsamlingshus imødekommes med 10.000 kr.

 Åben sag
 Sagsnr: 05/2116
 Forvaltning: BKF
 Sbh: chei
 Besl. komp: KFU



Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden - 03. september 2008 Side 6 af 23

Fraværende: Inger Støtt

Bilag

Ansøgninger Borgerhuse 2008 til behandling. Karup Borgerforening, Borgernes Hus, Skærum og
Mølholt Forsamlingshus  (dok.nr.543251/08)

3.   Frederikshavn Kommune som elitekommune under TEAM

Danmark

Sagsfremstilling

Frederikshavn Ungdoms Råd (FUF) ønsker i et samarbejde med Kultur-

og Fritidsudvalget at indlede en proces med henblik på at opnå status

som officiel elitekommune under TEAM Danmark.

FUF skriver følgende i henvendelsen: 

”Baggrund:

Frederikshavn gør sig i øjeblikket gældende på eliteplan indenfor en

række idrætsgrene. Dette arbejde skyldes i første omgang gode rammer

skabt af Frederikshavn Kommune, dernæst ikke mindst et fantastisk

dygtigt arbejde i mange klubber. Mange steder i Danmark er der i

øjeblikket fokus på elitesporten, fordi det giver en uvurderlig branding af

kommunerne, men også fordi elitesportsfolkene tjener som forbillede for

andre idrætsudøvere. Den hårde konkurrence har samtidig gjort, at en

række kommuner har valgt at indgå samarbejdsaftaler med Team

Danmark for på tværs af idrætsgrenene af lave optimale vilkår for

idrætsudøverne. Her er det værd at bemærke at TEAM Danmark har en

meget bred definition af eliteidrætsudøvere, fordi man selvsagt ikke i en

meget tidlig alder kan udpege fremtidige medaljetagere for Danmark.

For at sikre Frederikshavn til stadighed kan imødegå denne konkurrence

foreslås det, at Frederikshavn Kommune indleder en tilsvarende proces.

Udover at få tilført kompetence og viden fra den ypperste instans, der

arbejder med eliteidræt, TEAM Danmark, skal man ikke se bort fra den

værdi en blåstempling vil være for Frederikshavn Kommune.

En sådan proces kan efter vores mening kun styrke de bestræbelser

Frederikshavn Kommune netop har lanceret, hvor ambitionen er at blive

den sundeste kommune i Nordjylland.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/3603
 Forvaltning: BKF
 Sbh: chcr
 Besl. komp: KFU
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Team Danmarks samarbejde med elitekommuner

Team Danmark vedtog i oktober 2005 en strategi, der skal skabe øget

samarbejde med kommunerne omkring udviklingen af eliteidrætten.

Strategien indebærer, at der i perioden 2007-2010 hvert år skal indgås

samarbejdsaftaler med 3- 5 Elitekommuner om udvikling den lokale

eliteidræt. Det er ligeledes målsætningen, at det eksisterende

samarbejde i Århus, Esbjerg, Odense, Aalborg og København skal

udvides.

I 2007 har Team Danmark indgået samarbejdsaftale med fem

Elitekommuner: Haderslev, Herning, Hillerød, Randers og Svendborg.

I 2008 har Team Danmark indgået samarbejdsaftale med yderligere fem

nye Elitekommuner: Fredericia, Gentofte, Holstebro, Horsens og Kolding.

Der er således i øjeblikket 15 Elitekommuner. 

Team Danmarks mål er, at der i 2008-2009 årligt indgås

samarbejdsaftaler med yderligere 3 - 5 nye Elitekommuner.

Interesserede kommuner har frist den 1. juli 2008 til at tilkendegive

interesse overfor Team Danmark. Her bør Frederikshavn Kommune være

iblandt.

Kommuner, som indgår samarbejdsaftale med Team Danmark, forpligter

sig til en bred satsning på idrætten i kommunen. Det indebærer bl.a., at

der skal etableres et relevant antal idrætsskoler, at kommunen skal

arbejde hen i mod etablering af et relevant antal kraftcentre, at der skal

etableres en lokal eliteidrætsinstitution, som bl.a. skal kunne assistere

eliteudøverne med fleksible uddannelsesforløb og jobs, yde økonomisk

støtte til talenters træning og konkurrencedeltagelse. Kommuner der

vælger at indgå i et øget samarbejde med Team Danmark vil endvidere

få en væsentlig rolle i implementeringen af det aldersrelaterede

træningskoncept.

Jeg har indledningsvis rettet en forespørgsel til direktøren for TEAM

Danmark, Michael Andersen, for at høre om det realistiske i, at

Frederikshavn får status at elitekommune. Man har i TEAM Danmark

noteret sig, at Frederikshavn er en kommune, der gør sig gældende

inden for forskellige sportsgrene og man opfordrer direkte til, at der i

første omgang sendes en interessetilkendegivelse fra Frederikshavn

Kommune. Det videre forløb må så afklare, om der kan opnås enighed

om at indgå en egentlig samarbejdsaftale, der varierer fra den enkelte

kommune.”

Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om de
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økonomiske konsekvenser for kommunen om tidsforbrug m.v.

Idrætssamvirket er orienteret om henvendelsen til Kultur- og

Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

drøfter, om forvaltningen skal arbejde videre med sagen.

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2008

Sagen genoptages.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2008:

Forvaltningen har afholdt møde med Team Danmark, der efterfølgende har sendt
forvaltningen materiale om eliteordninger i andre Team Danmark kommuner,
herunder budgetoplysninger. Med et budget på mellem 800.000 kr. og 850.000 kr.
vil en kommune af Frederikshavns størrelse komme langt.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september
og Børne- og Ungdomsudvalget den 4. september 2008:
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet 1. udkast til et oplæg om eliteidræt i
Frederikshavn Kommune, som udgangspunkt for videre dialog med
TEAM Danmark.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller den 9. juni 2008 til Kultur- og
Fritidsudvalget, at
- initiativets økonomiske konsekvenser beskrives som et problemfelt til prioritering i
budget 2009
- der sendes en uforpligtende interessetilkendegivelse til Team Danmark

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller den 3. september 2008 til
Kultur- og Fritidsudvalget og 4. september 2008 til Børne- og
Ungdomsudvalget sagen til drøftelse.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-06-2008
Godkendt.
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Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-09-2008
Sagen drøftet.

Fraværende: Inger Støtt

Bilag

Overvejelser om idrætskommunesamarbejde med TD (dok.nr.542004/08)

4.   Kontraktudkast - Det Musiske Hus som regionalt spillested

2009 - 2012

Sagsfremstilling
Det Musiske Hus fremsendte den 17. januar 2007 ansøgning til Kunstrådet om at
blive udpeget til Regionalt Spillested for 2009 – 2012. Ansøgningen er tidligere
fremsendt til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.

I forlængelse af ansøgningen besøgte repræsentanter fra Kunstrådets Musikudvalg
i februar Det Musiske Hus. Den 26 marts meddeler Kunstrådet, at Det Musiske Hus
er udpeget til regionalt spillested og samtidig inviteres Frederikshavn Kommune til
at indgå i forhandlinger om en fireårig kontrakt for perioden 2009 – 2012.

Der var til Musikudvalget indkommet 29 ansøgninger fra spillesteder i hele landet,
og Kunstrådet har anbefalet forhandlinger med 18 spillesteder og kommuner.

Det statslige tilskudsgrundlag forventes at bestå af en finanslovsbevilling på 24 mio.
kr. årligt.

Fra Frederikshavn Kommune og Det Musiske Hus deltog konstituerede
kulturhusleder og arrangementsleder i forhandlingerne.

Som det fremgår af den fremsendte ansøgning, søgte Det Musiske Hus om et
støttebeløb på 1 mio. kr. årligt og anførte en række indsatsområder som Det
Musiske Hus vil søge realiseret gennem en udpegning som regionalt spillested.

1) Udvide programudbuddet gennem større regelmæssighed i udbuddet af de
bedste danske kunstnere.

2) Understøtte de rytmiske vækstslag og videreudvikle samarbejdet med
musikskolernes talentområde, ungdomsnetværk, Ambitionsfabrik og
Eventteknikeruddannelsen EUC.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/1261
 Forvaltning: BKF
 Sbh: jada
 Besl. komp: KFU
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3) Udvikle i dybde og genre for regelmæssigt at kunne præsentere smallere
genrer i området – crossover, stand - up, fusionsformer, elektronisk musik
mv.

Der har derfor i foråret været en lang række drøftelser og forberedelser at det
foreliggende kontraktudkast. Der er udviklet nye budgetmodeller for Det Musiske
Hus, idet visse af husets funktioner ikke indgår i opgaven som regionalt spillested.
Det skal bemærkes at Maskinhallen i de senere år har haft status af
”honorarspillested” med ca. 12 årlige rytmiske koncerter med støtte fra
Frederikshavn Kommune og Kunstrådet. Denne ordning ophører og Maskinhallens
koncertaktiviteter indgår herefter under den fælles betegnelse som regionalt
spillested. Det Musiske Hus vil efterfølgende fremsende anmodning til Kultur - og
Fritidsudvalget om at disse støttemidler fremover indgår i ordningen som regionalt
spillested.

Den 26. maj meddeler Kunstrådet at det foreløbige støttebeløb for Det Musiske Hus
bliver 900.000 kr. årligt i en fireårig periode. Dette beløb reguleres endeligt efter
kontraktfærdiggørelse mhp. udmelding 7. oktober 2008.

Sagen forelægges til orientering og evt. supplerende kommentarer for Kultur- og
Fritidsudvalget. Senest den 15. september meddeles kontraktforslag og evt.
kommentarer til Kunstrådet.

Efterfølgende behandles sagen i Kunstrådets Musikudvalg og efter indsendelse af
godkendt budget fra Frederikshavn Kommune forventes kontrakten underskrevet
senest 1. december 2009.

Fra kontrakten kan fremhæves:

Kapitel 2. Overordnede mål for Det Musiske Hus

Det Musiske Hus’ klare mål er at konsolidere sig som et fyrtårn i regionen for
præsentation af rytmisk musik fra hele landet. DMH stræber mod at flytte
grænserne for gode oplevelser både foran og bag ved tæppet i tæt samarbejde med
bl.a. kommune, frivillige og erhverv. Genremæssigt arbejdes der bredt med et
segmenteret udvalg af koncerter, og det tilstræbes især at præsentere vækstlagene
inden for de enkelte rytmiske genrer. Samarbejde, lokalt som regionalt, er et
nøgleord og DMH arbejder langsigtet og ud over aftaleperioden mod at involvere
partnere i hele området i udviklingen af huset som regionalt spillested – blandt
partnere kan nævnes Vendsyssel Teater, Eventteknikeruddannelserne i
Frederikshavn, Ungdomsnetværket i Frederikshavn, Turistbureauet, erhvervslivet
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og oplevelsesbranchen generelt.

Kapitel 5. Supplerende mål efter ønske fra Frederikshavn Kommune

Indsatsområder:

Det Musiske Hus og Maskinhallen indgår i Frederikshavn Kommunens ”husklynge”
som samlet servicetilbud til borgerne og skal sammen med øvrige huse og
oplevelsescentre tage medansvar for det samlede kultur - og fritidsarbejde i
kommunen. Husene skal gennem aktiv kulturudfoldelse sikre at borgerne møder
kvalitative kulturtilbud og sikres mødepladser for aktiviteter og fællesaktiviteter.
Husene skal udvikle engagement hos brugerne og personale for at styrke den
samlede kommunale identitet og samtidig understøtte varierede kulturaktiviteter i
lokalområderne.
Husene vil med varieret styrke kunne løfte disse opgaver.

Mere specifikt vil de kommende års indsatser fokusere på følgende:

-     kvalitet og identitet – en stærk programflade, attraktioner og events skal
understøtte husenes faglighed. Rummelighed betyder ikke plads til alt, men
husene skal kunne profilere nationale attraktioner på højt niveau, deltage i
faglige netværk i hele landet, så husene bidrager til den fortsatte dannelse
af identitet i området. Man skal kort sagt kunne opleve et kvalitetsniveau på
nationalt niveau – men selvfølgelig i kraft af demografi med større
mellemrum end i større bysamfund.

-     børn og unge – et særligt fokus skal rettes på opdragelsen af børn og unge
til kommende brugere af husene. Husene skal forpligtes til at udvikle et
aktivitetsprogram rettet mod børn og unge. Rammerne skal indbyde til frie
initiativer og rummelighed – kombineret med udviklende aktivitetstilbud. Her
skal særligt de nye teknologier og udtryksformer være til stede, så
aktiviteterne udvikler engagement, demokratideltagelse og bidrager til
udvikling af børn og unges ambitionsniveau.

-     kommercielle elementer – flere af husene er opbygget i et tæt samarbejde
mellem offentlige og private aktiviteter. Dette samarbejde skal
videreudbygges og videreudvikles. Der skal eksperimenteres med
forskellige samarbejdsformer og der skal skabes respekt i mødet mellem
offentlige og private aktiviteter mhp. fælles værdiskabelse. De private
elementer skal på sigt bidrage til finansieringen af forøgede kulturaktiviteter
i husene.

-     talentudvikling – i skoler, kulturskoler og ungdomsuddannelser opbygges og
udvikles en bred og meget stor talentmasse. Denne talentmasse skal
understøttes i husenes aktiviteter, så talentet kan videreudvikles. Der skal
derfor i husene være tilstrækkelig faglighed tilstede for at understøtte denne
videre talentudvikling – både gennem evne til organisering og evne til at
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tiltrække de undervisningskræfter der skal til for at pleje talentet. Husene
skal være ”værksteder” for talentudvikling – i tæt samarbejde med
kommunens øvrige uddannelsesinstitutioner.

Kapitel 6. Kvantitative mål for koncerter og arrangementer

DMH præsenterer både små (K1), mellemstore (K2) og store (K3) koncerter. Én
koncert defineres som ét band på scenen, evt. med forskellige supportbands,
solister o.l. De små koncerter præsenterer typisk endnu ukendte kunstnere, smalle
genrer og vækstlagsbands. De mellemstore koncerter er typisk med mere
etablerede og kendte kunstnere, mens de store koncerter typisk er de dyrere
satsninger, hvor kunstnerne er kendte og inden for en bredere genre.

Små koncerter (K1) er koncerter med under 50 solgte billetter.
Mellemstore koncerter (K2) er koncerter med mellem 50 og 250 solgte billetter.
Store koncerter (K3) er koncerter med over 250 solgte billetter.

I de fire kontraktår forventes der årligt afholdt minimum følgende antal koncerter:
2009 2010 2011 2012

Små koncerter (K1) 35 35 35 35
Mellemstore koncerter
(K2)

20 20 25 25

Store koncerter (K3) 15 15 20 20
Koncerter i alt pr. år 70 70 80 80

De afholdte koncerter skal være fordelt på minimum 60 arrangementer årligt. Et
arrangement defineres som en sammenhængende event inden for ét døgn,
bestående af en eller flere koncerter. Hvis en event afvikles over flere døgn, tæller
hvert døgn som ét arrangement, dog med den forudsætning, at der er mulighed
for at købe billetter særskilt til ét døgn.

Kapitel 7. Finansielle forhold og tilskud
Spillestedets virksomhed finansieres af offentlige driftstilskud, egenindtægter og
eventuelt bidrag fra private fonde og sponsorer. Dertil kommer eventuelt
supplerende offentlige eller private tilskud til særskilt definerede projekter.

Det årlige tilskud fra Kunstrådets Musikudvalg udgør foreløbig i 2009: 900.000 kr.
Det årlige tilskud fra Frederikshavn Kommune til det regionale spillested i 2009
afventer endelig beregning.

Tilskuddene vil årligt blive pris- og lønfremskrevet efter de almindeligt gældende
regler for henholdsvis stat og kommune.

Tilskudstilsagnet gives under forudsætning af, at der i kontraktperioden ikke
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gennemføres offentlige besparelser, som rammer kulturområdet.

Økonomiske konsekvenser

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender
kontraktudkast for Det Musiske Hus som regionalt spillested 2009-2012.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-09-2008
Godkendt.

Fraværende: Inger Støtt

Bilag

Kontraktudkast for drift af det regionale spillested Det Musiske Hus og Maskinhallen i perioden 1/1-2009
til 31/12-2012.  (dok.nr.541044/08)
Uddrag af Kunstrådets Musikudvalgs pressemeddelelse vedr. Det Musiske Hus som regionalt
spillested (dok.nr.541059/08)
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5.   Politik for Frederikshavn Kommunes Biblioteker

Sagsfremstilling
Folkebiblioteket har udarbejdet forslag til bibliotekspolitik for Frederikshavn
Kommune.

Forslaget er blevet til gennem en omfattende proces, hvor brugere, virksomheder
og personale har medvirket og sat spor.

Endvidere har Kultur- og Fritidsudvalget været inddraget og forelagt et
midtvejsforslag til drøftelse. 

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler
forslag til Politik for Frederikshavn Kommunes Biblioteker overfor Frederikshavn
Byråd.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-09-2008
Anbefales.

Fraværende: Inger Støtt

Bilag

Forslag til Politik for Frederikshavn Kommunes Biblioteker (dok.nr.539060/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 07/6346
 Forvaltning: BKF
 Sbh: thpd
 Besl. komp: KFU/BR

6.   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:

juni 2008: forvaltningen udarbejder et kommissorium for udformningen af
en idrætspolitik
august 2008: Kultur- og Fritidsudvalget behandler forslag til kommissorium

 Åben sag
 Sagsnr: 08/4696
 Forvaltning: BKF
 Sbh: chcr
 Besl. komp: KFU



Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden - 03. september 2008 Side 15 af 23

og udpeger en styregruppe for arbejdet
september 2008: Styregruppen arrangerer et stort debatmøde med oplæg
fra DIF
september – december 2008: Kultur- og Fritidsafdelingen gennemfører
sammen med udviklingsafdelingen en proces, der resulterer i udfordringer
og ambitioner
januar – februar 2009: udfordring og ambitioner omsættes til en egentlig
politik. Det sker med konsulentbistand udefra
marts 2009: Kultur- og Fritidsudvalget foretager 1. behandling af forslaget
marts – april 2009: forslaget sendes i høring hos interessenterne
maj 2009. Kultur- og Fritidsudvalget foretager 2. behandling af forslaget
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

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller 3-09-2008, at formandsbeslutningen
godkendes.

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.)

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. september 2008.
Ved formandsbeslutning er henholdsvis Styregruppe og Arbejdsgruppe suppleret
med 1 repræsentant udpeget blandt ældreidrætsforeningerne og
handicapidrætsforeningerne.

Ældrerådet og Handicaprådet er anmodet om at finde frem til en fordeling af de 2
pladser blandt ældreidrætsforeningerne og handicapidrætsforeningerne.  

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

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

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-09-2008
Godkendt.
Fraværende: Inger Støtt

7.   Ansøgning om forhøjet tilskud til Maritim Historisk Forening

Sagsfremstilling
Maritim Historisk Forening søger om en forhøjelse af det kommunale tilskud med
40.000 kr. årligt. 

Maritim Historisk Forening er dannet af FDF, Frederikshavn Søkreds,
Frederikshavn Sports Dykkerklub, Den Selvejende Institution W. Klitgaard, Værft
Historisk Selskab og Bangsbo Museum v/Frederikshavn Museumsforening.
Foreningen ejer Frederikshavn Bedding på Langerak 70 i Frederikshavn.

Frederikshavn Byråd vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2005, at
afsætte 128.500 kr. i budgetåret og overslagsårene som tilskud til Maritim Historisk
Forening. Beløbet er optaget på Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Maritim Historisk Forening oplyser følgende
INDTÆGTER:

Driftstilskud kr. 128.500

Foreningskontingent kr. 68.000

Diverse (salg af jern) ikke opgivet

I alt kr. 196.500

Indtægtssiden kan ikke forøges uden at konkurrere med øvrige værfter.
Reparationer og vedligeholdelse udføres derfor kun på de skibe der tilhører de
tilsluttede foreninger. Ansøger oplyser endvidere, at sponsorstøtte sjældent
omfatter driftsstøtte.

UDGIFTER:

Arealleje kr. 90.000

Forsikringer kr. 42.000

Varme, vand og el ca. kr. 40.000

Vedligeholdelse, materialeudgifter kr. 55.000

 Åben sag
 Sagsnr: 08/9537
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: KFU
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I alt kr. 227.000

Størrelsen af areallejen er søgt nedsat og ansøger forventer en afgørelse indenfor 3
uger.

Maritim Historisk Forening budgetterer med et underskud i 2008 på ca. 70.000.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-09-2008
Ansøgningen kan ikke imødekommes.

Fraværende:
Inger Støtt

Bilag

Ansøgning om forøgelse af det kommunale tilskud til Maritim Historisk Forening  (dok.nr.543003/08)
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8.   Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender 2009

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd har godkendt forslag til mødeplan for 2009 for Byrådet og
Økonomiudvalget. Af planen fremgår, at der skal være ét møde i Økonomiudvalget
og ét møde i Byrådet hver måned. Juli måned er mødefri.

For at sikre et flow i sagsbehandlingen foreslås følgende plan for møder i Kultur- og
Fritidsudvalget onsdage i 2009:

7. januar
4. februar
4. marts
1. april
6. maj
3. juni
12. august
2. september
30. september
4. november
2. december

Juli og oktober måned er mødefri.

Møderne foreslås afholdt kl. 15.00, dog afvikles mødet den 12. august kl.
09.00. Mødelokale K3, Kattegatsiloen.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller den 3. september 2008, at mødekalenderen
for 2009 fastlægges.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-09-2008
Godkendt.

Fraværende: Inger Støtt

Bilag

Mødeplan 2009 (dok.nr.528936/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 06/2600
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: KFU
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9.   Økonomirapport

Sagsfremstilling
Der foreligger økonomirapport pr. 31. juli 2008 til Kultur- og Fritidsudvalgets
orientering.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-09-2008
Taget til orientering.

Fraværende: Inger Støtt

 Åben sag
 Sagsnr: 07/7754
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: KFU
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Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. 17:30

Underskrifter:

Bjarne Kvist

Inger Støtt

Jytte Schaltz

Mogens Brag

Steen Jensen

Ole Rørbæk Jensen

Palle Thomsen


