
 

 

 

Referat Kultur- og Fritidsudvalget 

01-10-2008 

Dato  1. oktober 2008 

Tid 15:00 

Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3 

NB.   

Fraværende Ole Rørbæk Jensen, Inger Støtt, Steen Jensen, Jytte Schaltz  

Stedfortræder   

Medlemmer Bjarne Kvist (A) - Formand 

Mogens Brag (V)  

Ole Rørbæk Jensen (T)  

Inger Støtt (V)  

Steen Jensen (A)  

Palle Thomsen (A)  

Jytte Schaltz (A)  
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1.   Indkomne ansøgninger oktober 2008  

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget har disponeret, således der er et minus på 18.021 

kr. på kontoen.    

  

Frederikshavn Firma Klubber har overtaget Bluesfestivalen fra Frederikshavn 

Musik & Teater Venner til afholdelse den 8. november 2008 i FFK Centret. 

Frederikshavn. Bluesfestivalen er tidligere afholdt i 2006 og 2007.   

  

Det er arrangørernes opfattelse, at det tager 4-5 år af få et overskud og 

udgiftssiden søges minimeret ved hjælp af en stor kreds af frivillige og ulønnede 

hjælpere, og allerede inden afviklingen er der brugt mange timer på at få 

arrangementet på plads.  

  

Det fremsendte budget viser et forventet overskud på 600 kr.   

  

Frederikshavn Firmaklubber søger om at tilskud på 50.000 kr. og en 

underskudsgaranti for arrangementet. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget støttede i 2006 arrangementet med 20.000 kr. i form af 

en underskudsgaranti og i 2007 med 30.000 kr.. Bluesfestivalen i 2007 gav et 

overskud på 71.249 kr.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2008 

Mødet aflyst pga. manglende beslutningsdygtighed.  

Fraværende: Steen Jensen, Jytte Schaltz, Inger Støtt og Ole Rørbæk.  

 

Bilag 

Ansøgning Bluesfestival 2008 med budget.  (dok.nr.552849/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6845 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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2.   Ansøgning om støtte til nyt tag på Bangsbo Museums arkiv- 

og administrationsbygning 

 

Sagsfremstilling 

Bangsbo Museum og Arkivs afdeling for arkiv og administration har til huse i 

ejendommen Dr. Margrethesvej 6, der ejes af Frederikshavn Kommune.  

Ifølge tillæg til overenskomst og lejekontrakt mellem Frederikshavn Kommune og 

Frederikshavn Museumsforening påhviler al vedligeholdelse af bygningen med alle 

installationer og alt tilbehør såvel udvendigt som indvendigt museumsforeningen. 

Dette gælder også med hensyn til udskiftninger og fornyelser vedrørende 

bygningen og dennes installationer m.v.  

  

Bygningens tag er fra 1986, hvilket er året efter, at asbestpladerne blev forbudt. 

Erstatningspladerne har vist en ringere holdbarhed, og i dette tilfælde er der tale 

om, at der i flere tilfælde er hul igennem. Vandskader vil være uoverskuelige 

konsekvenser for arkivet, der indeholder uerstattelige samlinger.  

  

Museet mener ikke at kunne afholde udgiften til et nyt tag inden for sin 

driftsbevilling og søger derfor om 324.000 kr. ekskl. moms til udskiftning af taget.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke støtter 

ansøgningen.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2008 

Mødet aflyst pga. manglende beslutningsdygtighed.  

Fraværende: Steen Jensen, Jytte Schaltz, Inger Støtt og Ole Rørbæk.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9651 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: KFU 
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3.   Renovering af tag på Frederikshavn Rideklub 

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede i mødet den 9. juni udskiftningen af taget på 

Frederikshavn Rideklubs hal.   

  

Udvalget fandt frem til, at der ikke var noget til hinder for, at Frederikshavn Rideklub 

kunne optage Kreditforeningslån til formålet. En anden mulighed var at afvente en 

behandling i Folkeoplysningsudvalgets anlægspulje i september 2008.  

  

Frederikshavn Rideklub meddeler efterfølgende, at der er modtaget afslag på 

optagelse af et 30 års kreditforeningslån, da ingen af kredit foreningsinstitut terne 

ønsker at lade en rideklub på lejet grund optage lån.  

  

Finansieringsplanen for udskiftning af taget kan skitseres således:  

Ansøgning Frederikshavn Kommune  250.000 kr.  

Sponsorspringning 82.000 kr.  

Frivilligt arbejde i 2008 175.000 kr.  

Anden egenfinansiering 5.500 kr.  

Vedligeholdelsesarbejder iht. tilbud  512.500 kr.  

  

  

Situationen i ridehallen er forværret over sommeren pga. kraftigt regnvejr 

og rideklubbens værtskab ved distriktsstævne 1. - 2. november 2008 lader sig kun 

gennemføres, hvis tagpladerne er skiftet.   

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2008 

Mødet aflyst pga. manglende beslutningsdygtighed.  

Fraværende: Steen Jensen, Jytte Schaltz, Inger Støtt og Ole Rørbæk.  

 

Bilag 

Ansøgning Frederikshavn Rideklub samt afslag fra Nykredit (dok.nr.552985/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 06/3384 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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4.   Status for legatuddeling 2008 - Brøndums Legat 

 

Sagsfremstilling 

Efter legatuddelingen i april måned resterer der et beløb på 10.535,64 til uddeling i 

oktober måned 2008. Beløbet er fremkommet ved, at en legatmodtager har måttet 

opgive at gennemføre sit projekt. 

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at den overskydende legatportion fra 2008 

overføres til uddeling i april 2009. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2008 

Mødet aflyst pga. manglende beslutningsdygtighed.  

Fraværende: Steen Jensen, Jytte Schaltz, Inger Støtt og Ole Rørbæk.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3557 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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5.   Orientering om status på projekt Kulturraket 

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget er tidligere - uden for dagsorden - orienteret om idé 

omkring en forlænget weekend i Frederikshavn Kommune med aktiviteter på tværs 

af de gamle kommunegrænser og en folkefest i tilknytning til overrækkelse af 

"Nordlysprisen".  

Kultur- og Fritidschef orienterer i mødet om status på idéudviklingen.     

 

Indstilling 

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

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2008 

Mødet aflyst pga. manglende beslutningsdygtighed.  

Fraværende: Steen Jensen, Jytte Schaltz, Inger Støtt og Ole Rørbæk.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10489 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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6.   Ændring af fundats for Frederikshavn Kommunes kulturpris  

 

Sagsfremstilling 

 På baggrund af en idé om at sende en kulturRaket i luften i den 17., 18. og 19 

september 2009, forligger der et konkret forslag om, at uddelingen af 

Frederikshavn Kommunes kulturpris (Nordlysprisen) flyttes til den lørdag den 18. 

september 2009 for dermed at blive kulturdagenes højdepunkt.  

  

Forslaget indebærer, at fundatsen for kulturprisen skal revideres.     

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  

  at uddelingen af kulturprisen flyttes fra 1. kvartal til 3. kvartal  

 at fundatsteksten konsekvensrettes i forhold til flytningen  

 at bedømmelsesudvalgets sammensætning revurderes  

 at kulturprisens fremtidige navn drøftes i lyset af kulturRaketten  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2008 

Mødet aflyst pga. manglende beslutningsdygtighed.  

Fraværende: Steen Jensen, Jytte Schaltz, Inger Støtt og Ole Rørbæk.  

 

Bilag 

Fundats Frederikshavn Kommunes Kulturpris - Nordlysprisen (dok.nr.306090/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7027 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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7.   Frederikshavn kommune som elitekommune under TEAM 

Danmark 

 

Sagsfremstilling 

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. 

  

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 

  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3603 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: chcr 

 Besl. komp: KFU 
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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 økonomiske konsekvenser for kommunen om tidsforbrug 

m.v.  
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Idrætssamvirket er orienteret om henvendelsen til Kultur- og 

Fritidsudvalget.  

  

Indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2008:  

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.  

Fraværende: Inger Støtt 

  

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. 

  

 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  

  

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 09-06-2008 

Godkendt.  

  

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.  

  

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 Fri tidsudvalget den 03-09-2008 

Sagen drøftet.  

Fraværende: Inger Støtt 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 04-09-2008 

Udvalget tilslutter sig, at der arbejdes videre med sagen. 

Genoptages på næste møde.  

  

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og 

Fritidsudvalget den 01-10-2008 og Børne- og 

Ungdomsudvalget 02-10-2008 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et notat 

vedrørende finansieringsovervejelser ved et eventuelt 

eliteidrætskommune- samarbejde med Team Danmark. Det 

 forudsætter bl.a. at Frederikshavn kommune:  

 får vedtaget en idrætspolitik   

 at der tilbydes min. 2 ekstra idrætslektioner for 0.-6. 
årgang på min. 1 skole hver uge, og at de tilknyttede 

idrætslærere modtager undervisning i og praktiserer 
efter TDs alderrelaterede idrætskoncept    

 at der etableres et talentklassetilbud for særligt 
talentfulde sportsudøvere i 7.- 9. klasse, herunder 

at kommunen bidrager til satsningsidrætsklubbernes 
træningsudvikling og individuel talentpleje  

 at der ansættes en koordinator  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 01.10.2008 og 

Børne- og Ungdomsudvalget 02.10.2008 drøfter sagen.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2008 

Mødet aflyst pga. manglende beslutningsdygtighed.  

Fraværende: Steen Jensen, Jytte Schaltz, Inger Støtt og Ole Rørbæk.  

 

Bilag 

beregningsmodeller, 19.7.08 (dok.nr.550449/08) 

Overvejelser om idrætskommunesamarbejde med TD (dok.nr.542004/08) 
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8.   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. 

  

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.  

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2008 

Sagen sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget. 

Fraværende: Ingen 

  

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 3. 

september 2008 

Sagen er oversendt fra Børne- og Ungdomsudvalget til udtalelse i Kultur- og 

Fritidsudvalget.  

Kvissel gl. Station ejes af Frederikshavn Kommune, og kommunen har 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.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8053 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling  

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 Kultur- og Fri tidsudvalget 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 

  

  

Supplerende sagsfremstilling  KFU 01.10.08 og BUU 02.10.08  

  

Ledelse og bestyrelse ved Kaj Bundvad Fritidscenter, som Kvissel Ungdomsklub 

hører under har gennemført en miniundersøgelse den 25. august 2008 vedr. brug 

af Kvissel Ungdomsklub. Indikatorundersøgelsen er foretaget blandt elever på 5. - 

9. klassetrin på Ravnshøj skole. Der er indkommet 156 svar ud af 168 mulige. 

Eleverne er spurgt om bopæl, om eleven benytter Kvissel Ungdomsklub og om 

eleven vil benytte klubben, hvis den ligger i Ravnshøj. Resultat af 

brugerundersøgelsen er vedlagt som bilag.  

  

  

Forvaltningen har afholdt møder med såvel bestyrelsen for Kvissel gammel Station 

som modeljernbaneklubben. På begge møder er der fremkommet bekymringer for 

Kvissel fremtid, hvis ungdomsklubben flyttes til Ravnshøj.  

  

  

På mødet mellem forvaltningen og modeljernbaneklubben blev parterne enige om 

at undersøge, hvad borgerne i Kvissel og Frederikshavn Kommune evt. kan 

benytte bygningen til ud over at drive ungdomsklub. Et større aktivitetsniveau er 

forudsætningen for fortsat drift af stationen.  

  

  

Scenarie 1 

På mødet mellem forvaltningen og bestyrelsen for stationen blev der fremlagt 

forslag om en forsøgsordning, hvor ungdomsklubben holder åbent 1 aften og ugen i 

Kvissel og 1 aften i Ravnshøj, Dog forudsat, der er unge nok begge steder. Senest 

i foråret 2010 skal der tages endelig stilling til ungdomsklubbens fremtidige 
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placering.  

  

  

Scenarie 2 

Aktiviteter i Kvissel Station flyttes til henholdsvis Fritidshuset i Kvissel og Ravnshøj 

Skoles pedelbolig. 

Der findes lokaler til modeljernbaneklubben.  

Kvissel Gl. Station sælges.  

  

  

Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget har 7. september videreformidlet 

henvendelse fra interessenter for Kvissel Gl. Station samt en henvendelse fra en 

tidligere bruger af Kvissel Ungdomsklub. Henvendelserne er vedlagt som bilag til 

sagen.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen har efterfølgende modtaget supplerende 

henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget vedr. 

henvendelse fra interessenter for Kvissel gl. Station.  

  

På baggrund af de fremsendte henvendelser til formanden for Børne- og 

Ungdomsudvalget er Kvissels repræsentant i distriktsudvalget Svend Brassøe, 

formand for bestyrelsen Kvissel Gl. Station Nina Hoel og repræsentant for 

Frederikshavn Modeljernbaneklub Ove Christensen inviteret til at deltage 2. oktober 

2008 kl. 15 i Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelse af sagen.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller 01.10.2008 til KFU, at  

- aktiviteterne i Kvissel Station flyttes til henholdsvis Fritidshuset i Kvissel og 

Ravnshøj Skoles pedelbolig 

- der findes egnede lokaler til modeljernbaneklubben 

- Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at Kvissel gl. Station 

sættes til salg   

  

  

  

  

Børne- og Kultur forvaltningen indstiller 02.10.2008 til BUU, at Børne- og 

Ungdomsudvalget vælger scenarie 2 under forudsætning af, at  Kultur- og 

Fritidsudvalget også vælger scenarie 2.  

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2008 

Mødet aflyst pga. manglende beslutningsdygtighed.  

Fraværende: Steen Jensen, Jytte Schaltz, Inger Støtt og Ole Rørbæk.  

 

Bilag 

- Anmodning fra bestyrelse i Kaj Bundvad Fritidscenter om flytning af Kvissel Ungdomsklub (BUU 

14.8.08 + KFU 3.9.08) (dok.nr.533569/08) 

Supplerende oplysninger evt. f lytning Kvissel Ungdomsklub (dok.nr.551904/08) 
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Udtalelse fra interessenter - f lytning Kvissel Ungdomsklub (dok.nr.552134/08) 

Borgerbemærkning vedr. Kvissel Gl. Station (dok.nr.552136/08) 

Brugerundersøgelse vedr. f lytning af Kvissel Ungdomsklub (dok.nr.546111/08) 
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9.   Status på Kvissel Fritidshus 

 

Sagsfremstilling 

Den selvejende institution Kvissel Frit idshus har overfor Kultur- & Fritidsudvalget 

tilkendegivet, at man i 2008 forventer et underskud, som følge af svigtende 

lejeindtægter fra Kvissel IF og pensionistforeningen. På den baggrund har den 

selvejende institution Kvissel Fritidshus rettet henvendelse til Kultur- & 

Fritidsudvalget med ønske om en kommunale overtagelse af huset, da en fortsat 

drift ville være underskudsgivende.   

På baggrund af den økonomiske situation er Børne- & Kulturforvaltningen indgået i 

dialog med en selvejende institution Kvissel Fritidshus om mulige løsninger. På 

baggrund af denne dialog tegner der sig følgende model:  

1. Kvissel Fritidshus indgår forpagtningsaftale med pensionistforeningen om 

den ene halvdel af Kvissel Fritidshus til et fast årligt forpagtningsbeløb. 

Pensionistforeningen råder herefter over lokalerne, og kan udleje disse til 
andre interesserede brugere.  

2. Kvissel IF bruger fortsat den anden halvdel som klubhus.  

3. Kultur- & Fritidsudvalget bevilger i 2008 kr.50.000 & 2009 kr. 50.000 til 
genopretning af økonomien i K vissel Fritidshus.  

4. Fra 2010 skal Kvissel Fritidshus kunne fungere på markedslignende vilkår, 

med støttemuligheder på linje med andre borgerhuse i Frederikshavn 
Kommune.  

Ved at lave en forpagtningsaftale med pensionistforeningen vil lønudgifterne til 

administration af Kvissel Fritidshus kunne spares væk. Dette er imidlertid ikke nok 

til at sikre driften i 2008 & 2009, hvor et tilskud på ca. 50.000 kr er nødvendig indtil 

forpagtningeaftelen er på plads, nye potentielle brugere er fundet og driften er 

stabil.  

  

 

Indstilling 

Børne- & Kulturforvaltningen indstiller,  at 

 der bevilges 50.000 kr i 2008 & 50.000 kr i 2009 i ekstraordinær støtte 

under forudsætning af, at den selvejende institution Kvissel Fritidshus 

indgår forpagtningsaftale med pensionistforeningen om drift af den ene 
halvdel af huset  

 udgiften finansieres inden for udvalgets ramme.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2008 

Mødet aflyst pga. manglende beslutningsdygtighed.  

Fraværende: Steen Jensen, Jytte Schaltz, Inger Støtt og Ole Rørbæk.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1263 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: chcr 

 Besl. komp: KFU 
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10.   Udbetaling af underskudsgaranti Musikprojekt Vesper 

 

Sagsfremstilling 

Musikprojekt Vesper afviklede i august 2008 Vesper koncerten i Sæby Kirke. 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 5.000 kr. i underskudsgaranti til afviklingen.    

  

Der foreligger nu regnskab for koncerten.   

  

Regnskabet balancerer med 38.076,75 kr.efter frigivelse af underskudsgarantien. 

Underskudsgarantien er udbetalt administrativt..  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2008 

Mødet aflyst pga. manglende beslutningsdygtighed.  

Fraværende: Steen Jensen, Jytte Schaltz, Inger Støtt og Ole Rørbæk.  

 

Bilag 

Anmodning om udbetaling af underskudsgaranti Vesper koncert, Inger Lee (dok.nr.545773/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6845 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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11.   Udbetaling af underskudsgaranti til Sæbykunstnernes 

udstilling 2008  

 

Sagsfremstilling 

Sæbykunstnernes udstilling i august 2008 på Sæbygård udløser den bevilg ede 

underskudsgaranti på 5.000 kr.    

  

Det fremsendte regnskab viser udgifter på 34.070 kr. indtægter på 33.500 kr., 

herunder den bevilgede underskudsgaranti. 

  

Underskudsgarantien er udbetalt administrativt.  

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2008 

Mødet aflyst pga. manglende beslutningsdygtighed.  

Fraværende: Steen Jensen, Jytte Schaltz, Inger Støtt og Ole Rørbæk.  

 

Bilag 

Regnskab Sæbykunstnernes udstilling august 2008  (dok.nr.552243/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6845 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Bjarne Kvist 
   

      

Inger Støtt 
   

      

Jytte Schaltz 
   

 

      

Mogens Brag 
   

      

Steen Jensen 
   

 

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Palle Thomsen 
   

 

 
 


