
 

 

 

Referat Kultur- og Fritidsudvalget 

Ordinært møde 

Dato  5. november 2008 

Tid 15:00 

Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3 
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1.   Indkomne ansøgninger november 2008 

 

Sagsfremstilling 

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

kr. på kontoen.   

  

Tordenskioldgarden Frederikshavn transporterer musikinstrumenterne i trailer 

fra 1986. Denne trailer vurderes af Tordenskioldgarden til at være uundværlig til 

transport af værdifulde musikinstrumenter,  men Tordenskioldgarden mener ikke at 

det er forsvarligt at transportere musikskolens værdifulde instrumenter deri pga. 

trailerens nuværende tilstand.    

  

Tordenskioldgarden ser to muligheder for fremtiden:  

1. Ny trailer- pris ca. 35.000 kr.  
2. Renovering af eksisterende trailer - pris 10.000 kr. iflg. overslag.  

Tordenskioldgarden søger om økonomisk hjælp til enten ny trailer eller tilskud til 

renovering  af eksisterende trailer fra 1986. 

  

  

  

Skagen Litteraturfestivalen henvender sig til Kultur- og Fritidsudvalget med 

orientering om, at det har vist sig vanskeligt, at opnå støtte fra en lang række større 

fonde.   

  

Frederikshavn Kommunes bevillinger til Skagen Litteraturfestival er følgende:  

Kultur- og Fritidsudvalget - 25.000 kr. som underskudsgaranti.  

Kulturelt Samråd - 10.000 kr.   

Brøndums Legat - 10.000 kr.  

  

Derudover oplyser Skagen Litteraturfestival, at der er modtaget tilsagn fra Spar 

Nord, Sparekassen Vendsyssel, Nordjyske Bank samt Skagen 365 på i alt 55.000 

kr. inkl. kommunale tilskud.   

  

Gruppen bag festivalen udtrykker i sin henvendelse skuffelse over, at initiativet 

ikke har opnået en egentlig kommunal blåstempling, idet der gennemføres 

arrangementer på flere planer gennem en hel uge uden for højsæsonen med 

deltagelse af flere hundrede interesserede.  

  

Bestyrelsen for Skagen Litteraturfestival søger i henvendelsen om opmuntring og 

anerkendelse af projektet gennem en egentlig bevilling til erstatning af den 

tidligere modtagne underskudsgaranti. 

  

  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6845 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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Skærum Lokalhistoriske Arkiv søger om tilskud til drift 5.000 kr. samt dækning af 

husleje 8.000 kr. for 2008 i Borgernes Hus i Skærum. 

  

Arkivet drives af 5 frivillige, som i 2007 har registreret billeder og arkivalier 

samt afholdt 20 offentlige arkivaftener, indsamlet mundtlige oplysninger hos en del 

af sognets ældre ved hjemmebesøg og ydet it-bistand til andre arkiver. Desuden 

bidrager arkivet hvert år med en lokalhistorisk quiz ved arrangementer i Borgernes 

Hus og besvarer en del henvendelser fra slægts- og lokalhistorikere.  

  

Skærum Lokalhistoriske Arkiv har til huse i Borgernes Hus i Skærum og har ikke 

andre lokalemuligheder i sognet. Samtidig gør økonomien det svært at tiltrække 

frivillige til arkivarbejde, da der ikke er penge til udadvendte arrangementer.   

  

Arkivet har gennem flere år undladt indkøb af basale arkivmaterialer, men skal i 

2008 anskaffe en del for at kunne varetage arkivets forpligtelse overfor 

offentligheden.  

  

Det medsendte budget for 2008 viser udgifter for i alt 10.540 kr.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget støttede i 2007 Skærum Lokalhistoriske Arkiv med 4.000 

kr. i huslejetilskud samt 5.000 kr. i driftstilskud.  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2008 

  

Tordenskioldgarden Frederikshavn: Imødekommes ikke.  

  

Skagen Litteraturfestival: Imødekommes ikke. 

  

Skærum Lokalhistoriske Arkiv: Imødekommes ikke. 

  

Fraværende: Jytte Schaltz og Ole Rørbæk Jensen.  

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud til renovering eller køb af ny trailer til Tordenskioldsgarden. (dok.nr.554739/08) 

Henvendelse fra Skagen Litteraturfestival vedr. bevilgede tilskud og ønske om kommunal blåstempling i 

form af anerkendelse og opmuntring til det videre arbejde gennem egentlig bevilling til 

Litteraturfestivalen  (dok.nr.554766/08) 

Ansøgning om tilskud til Skærum Lokalhistoriske Arkiv bilagt regnskab for 2007 samt budget for 

2008. (dok.nr.561346/08) 

 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 05. november 2008 Side 6 af 28 

 

 

2.   Formandsbeslutning underskudsgaranti Bluesfestival 2008  

 

Sagsfremstilling 

Ved formandsbeslutning er der bevilget en underskudsgaranti til Bluesfestival 2008 

på 50.000 kr. til udbetaling efter 1. januar 2009, da alle midler er disponeret i 

indeværende budget.  

  

Bluesfestival 2008 afholdes den 8. november i FFK Centret, Frederikshavn og 

arrangørerne er Frederikshavn Firma Klubber (FFK). FFK har overtaget 

Bluesfestivalen fra Frederikshavn Musik & Teater Venner, som afholdt festival i 

2006 og 2007.  

  

En stor kreds af frivillige og ulønnede hjælpere stiller op før og under festivalen, og 

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

fremsendte budget viser et forventet overskud på 600 kr. og FFK søger Kultur- og 

Fritidsudvalget om et tilskud på 50.000 kr. og en underskudsgaranti for 

arrangementet. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget støttede i 2006 Bluesfestivalen 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 formandsbeslutningen godkendes.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2008 

Mødet aflyst pga. manglende beslutningsdygtighed.  

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

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2008 

Godkendt.  

  

Fraværende: Jytte Schaltz og Ole Rørbæk Jensen.  

  

 

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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3.   Udbetaling af underskudsgaranti til Sæbykunstnernes 

udstilling 2008  

 

Sagsfremstilling 

Sæbykunstnernes udstilling i august 2008 på Sæbygård udløser den bevilgede 

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.  

  

Sagen genoptages fra forrige møde. 

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2008 

Mødet aflyst pga. manglende beslutningsdygtighed.  

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

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2008 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Jytte Schaltz og Ole Rørbæk Jensen.  

 

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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4.   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.  

  

Sagen genoptages fra forrige møde.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2008 

Mødet aflyst pga. manglende beslutningsdygtighed.  

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

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2008 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Jytte Schaltz og Ole Rørbæk Jensen.  

 

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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5.   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 give 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.  

  

Sagen genoptages fra forrige møde. 

 

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.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2008 

Indstillingen godkendt.  

  

Fraværende: Jytte Schaltz og Ole Rørbæk Jensen.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9651 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: KFU 
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6.   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 foreningsinstitutterne 

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 01-10-2008, at sagen drøftes. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

til  Kultur- og Fritidsudvalget 05-11-2008.  

Sagen genoptages fra forrige møde.  

  

Frederikshavn Rideklub har fundet det nødvendigt at udskifte tagpladerne for egen 

regning for at fastholde rideklubbens værtskab ved distriktsstævne primo 

november. Gennem velvillighed fra foreningens bankforbindelse har det været 

muligt at finde en midlertidig finansiering af udgiften.  

  

En sponsorspringning gennemført af foreningens unge medlemmer har givet 

110.000 kr. til renoveringen af taget.   

  

Rideklubbens ansøgning om renovering af tag på rideklubben blev behandlet i 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 06/3384 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober af det nedsatte underudvalg til 

udarbejdelse af fordeling af Folkeoplysningsudvalgets anlægspulje 2008.  

  

  

Underudvalget indstillede til Folkeoplysningsudvalget en bevilling på 100.000 kr. til 

Frederikshavn Rideklub til udskiftning af tagpladerne. Folkeoplysningsudvalget 

imødekom ansøgningen.   

  

  

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2008 

Mødet aflyst pga. manglende beslutningsdygtighed.  

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

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2008 

Ansøgningen imødekommes ikke med henvisning til bevillingen fra 

Folkeoplysningsudvalgets anlægspulje.  

  

Fraværende: Jytte Schaltz og Ole Rørbæk Jensen.  

 

Bilag 

Ansøgning Frederikshavn Rideklub samt afslag fra Nykredit (dok.nr.552985/08) 
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7.   Årets idrætskommune 2008  

 

Sagsfremstilling 

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) kårer igen i år "Årets Idrætskommune".  

  

DIF orienterer om, at alle kommuner har mulighed for at indstille sig selv som 

kandidat til prisen på 200.000 kr. Prisen skal gå til medfinansiering af et 

idrætsprojekt i kommunen, og DIF har udvalgt fire fokusområder: eliteidræt, 

breddeidræt, idrætsfaciliteter og idræt for særlige målgrupper. For at komme i 

betragtning til prisen skal kommunen have understøttet en markant udvikling i 2008 

inden for et eller flere af disse områder.   

  

Ansøgningsfrist er 14. november. 

  

Frederikshavn Kommune søgte i 2006 om at blive årets idrætskommune.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2008 

Udvalget vurderer, at der ikke ansøges om at blive idrætskommune.  

  

Fraværende: Jytte Schaltz og Ole Rørbæk Jensen.  

 

Bilag 

Henvendelse fra Danmarks Idræts-Forbund om indstilling til Årets idrætskommune 2008 

 (dok.nr.552509/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10713 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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8.   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 kulturhis toriske 

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 præ ger 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.  

  

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 05-11-2008. 

Nordjyllands Kystmuseum fremsender den 22. oktober nyt udkast til vedtægter for 

Nordjyllands Kystmuseum.  

  

Der er forslag til ændringer i tekst i §4.1, §7 og §8 i tidligere udkast til vedtægter for 

Nordjyllands Kystmuseum, behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 

2008: 

  

Tidligere tekst §4.1 Museets ansvarsområde er Frederikshavn Kommunes historie 

med særskilt henblik på kystkulturen. Museet har fiskerihistorie, søfartshistorie, 

købstadshistorie, herregårdshistorie, besættelsestid, skolehistorie og turisthistorie 

som særligt fagligt indsatsområde. Desuden marinarkæologisk ansvar i Region 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/7305 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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Nordjylland (tidligere Nordjyllands Amt).  

  

  

  

Nyt forslag til tekst i §4.1  Ændringerne er fremhævet og med kursiv skrift.  

  

§4.1 Museets ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie i Frederikshavn 

Kommunes. Museet har fiskerihistorie, søfartshistorie, købstadshistorie, 

herregårdshistorie, besættelsestid, skolehistorie og turisthistorie som særligt fagligt 

indsatsområde. Desuden marinarkæologisk ansvar i det tidligere Nordjyllands 

Amt.  Udgår: med særskilt henblik på kystkulturen.  

  

  

Tekst i §7 i tidligere udkast behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 

2008:  

7.1 Museets øverste organ er bestyrelsen som består af 11 medlemmer  

7.1.1 Frederikshavn kommunes byråd udpeger to medlemmer fra dets 

midte for en kommunal valgperiode.  

7.1.2 Bestyrelserne for Bangsbo Museum, Sæby Museum og Skagen By- 

og Egnsmuseum udpeger blandt deres midte hver 2 medlemmer plus 

en suppleant. Medlemmerne udpeges for en periode af 2 år af 

gangen.  

7.1.3 Blandt museets lønansatte udpeges ét medlem af deres midte.  

7.1.4 Udvalget for Erhverv og turisme i Frederikshavn Kommune udpeger to 

medlemmer 

7.2 Bestyrelsen, der er ulønnet, konstituerer sig selv med formand og 

næstformand 

7.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er 

beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til 

stede 

7.4 Der skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året  

7.5 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg  

7.6 Forretningsudvalget kan selv fastsætte sin forretningsorden, der skal 

godkendes af bestyrelsen 

  

Nyt forslag pr. 22-10-2008 til §7. Ændringer i forhold til tidligere tekst er anført med 

"fed" og "kursiv" skrift. 

7.1 Museets øverste organ er bestyrelsen som består af 10 medlemmer  

7.1.1 Frederikshavn kommunes byråd udpeger to medlemmer fra dets 

midte samt en repræsentant for erhvervs- og turismeområdet for 

en kommunal valgperiode 

7.1.2 Frederikshavn Museumsforening, Sæby Museums Forening og 

Skagen By- og Egnsmuseums Venner udpeger blandt deres 

midte hver to medlemmer plus en suppleant.  

Medlemmerne udpeges for en periode af to år af gangen. Ved første 

valg udpeges af hver forening et medlem for et år og et for to år. 

Herefter udpeges for to år.  
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7.1.3 Blandt museets medarbejdere udpeges ét medlem af deres midte for 

en periode på to år ad gangen  

7.1.4 slettes 

7.2 Bestyrelsen, der er ulønnet, konstituerer sig selv med formand og 

næstformand 

7.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er 

beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til 

stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 

udslagsgivende 

7.4 Der skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året  

7.5 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg  

7.6 Forretningsudvalget kan selv fastsætte sin forretningsorden, der skal 

godkendes af bestyrelsen 

  

  

Forskelligheder og supplementer til tidligere fremsendt forslag er oplistet nedenfor:  

  

Forslag behandlet 13-08-2008                                         Nye forslag 05-11-2008 

§7.1  Bestyrelse på 11 medlemmer Bestyrelse på 10 medlemmer 

§7.1.1 To medlemmer udpeget fra 

Frederikshavn Byråds midte  

Som tidligere, men suppleret med en 

repræsentant for erhvervs - og 

turismeområdet.  

§7.1.2 Bestyrelserne for Bangsbo 

Museum, Sæby Museum og Skagen 

By- og Egnsmuseum udpeger blandt 

deres midte hver 2 medlemmer plus 

en suppleant. Medlemmerne udpeges 

for en periode af 2 år af gangen.  

Det er Frederikshavn 

Museumsforening, Sæby Museums 

Forening og Skagen By- og 

Egnsmuseums Venner der udpeger to 

medlemmer plus en suppleant blandt 

deres midte.  

Valgperiode uændret 2 år, men ved 

første valg udpeges af hver forening et 

medlem for et år og et for to år. 

Herefter udpeges for to år. 

§7.1.3 Blandt museets lønansatte 

udpeges ét medlem af deres midte.  

Blandt museets lønansatte er 

præciseret som ”medarbejdere”.  

Suppleret med periode på to år ad 

gangen 

§7.1.4 Udvalget for Erhverv og turisme 

i Frederikshavn Kommune udpeger to 

medlemmer 

Slettet 

§7.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin 

forretningsorden og er 

beslutningsdygtig, når mindst 

halvdelen af dens medlemmer er til 

stede 

Suppleret med, at i tilfælde af 

stemmelighed er formandens stemme 

udslagsgivende 

  

§7.1.5 – 7.2 – 7.4 – 7.5 – 7.6 er fastholdt i henhold til tidligere fremsendte udkast til 

vedtægter for Nordjyllands Kystmuseum.  
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Tidligere tekst i §8.3  

Bestyrelsen ansætter den daglige ledelse, som består af museets leder og 

afdelingslederne. Museets ledelse forestår den daglige drift i heltidsstillinger.  

  

Nyt forslag til tekst i §8.3  

Bestyrelsen ansætter den daglige leder og afdelingslederne.  Udgår: Museets 

ledelse forestår den daglige drift i heltidsstillinger. 

  

  

  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Fusionen er i princippet udgiftsneutral, men den nye organisation kan på et 

tidspunkt medføre en øget udgift.   

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller 13-08-2008, at Kultur- og 

Fritidsudvalget anbefaler udkast til vedtægter for Nordjyllands Kystmuseum 

overfor Byrådet. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 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.  

 

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 05-11-2008 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller 05-11-2008, at Kultur- og Fritidsudvalget 

anbefaler udkast til vedtægter dateret 22-10-2008 for Nordjyllands Kystmuseum 

overfor byrådet. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2008 

Indstilles godkendt.  

  

Fraværende: Jytte Schaltz og Ole Rørbæk Jensen 

 

Bilag 

Udkast til vedtægter for Nordjyllands Kystmuseum  (dok.nr.536388/08) 

Følgebrev til udkast til vedtægter for Nordjyllands Kystmuseum  (dok.nr.536387/08) 

Forslag til vedtægter version 22.oktober 2008 - Nordjyllands Kystmuseum  (dok.nr.561040/08) 
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9.   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. 

  

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. 

  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3603 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: chcr 

 Besl. komp: KFU 
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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.  

Idrætssamvirket er orienteret om henvendelsen til Kultur- og 
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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 blandt andet, 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 aldersrelaterede 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  

  

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og 

Fritidsudvalget den 05-11.2008 

I det vedtagne budget for 2009 er der ikke afsat penge 

til Frederikshavn Kommune som elitekommune under TEAM 

Danmark.  

  

TEAM Danmark har den 27. oktober udpeget Ballerup, 

Roskilde og Vejle til nye TEAM Danmark Elitekommuner fra 

januar 2009.    

  

Udover de nye Elitekommuner har TEAM Danmark 

samarbejdsaftaler med 15 andre Elitekommuner om 

udviklingen af den lokale eliteidræt. Det drejer sig om 

Esbjerg, Fredericia, Gentofte, Haderslev, Herning, Hillerød, 

Horsens, Holstebro, Kolding, København, Odense, Randers, 

Svendborg, Aalborg og Århus. Det er TEAM Danmarks 
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målsætning frem mod 2010 at indgå samarbejdsaftaler med 

mindst 20 elitekommuner.  

  

  

  

  

 

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.  

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2008 

Sagen genoptages.  

Anders Starberg Pedersen tager forbehold.  

  

Fraværende: Anders Broholm. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2008 

Sagen genoptages i samarbejde med Børne- og Ungdomsudvalget.  

  

Fraværende: Jytte Schaltz og Ole Rørbæk Jensen.  
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10.   Tolkning af §4 i vedtægt Brøndums Legat  

 

Sagsfremstilling 

Civilstyrelsen har efter opfordring tolket §4 i vedtægten for Brøndums Legat, 

herunder principielt kredsen af modtagere efter kommunesammenlægningen.   

  

Civilstyrelsen tolker, at kommunalreformen i sig selv ikke kan være begrundelse for 

at udvide det geografiske rum og dermed kredsen af modtagere.   

  

Civilretsstyrelsen anbefaler, at fastholde den nuværende §4, således at 

legatuddelingen omfatter personer med bopæl i gl. Skagen Kommune (den sociale 

del) og for den kulturelle dels vedkommende andre kulturelle formål i gl. Skagen 

Kommune.  

  

Civilstyrelsen anbefaler ikke, at Kultur- og Fritidsudvalget går videre med et evt. 

ønske om at udvide kredsen af modtagere.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Civilstyrelsens vurdering tages til 

efterretning.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2008 

Godkendt.  

  

Fraværende: Jytte Schaltz og Ole Rørbæk Jensen.  

 

Bilag 

Civilstyrelsens fortolkning af vedtægtens bestemmelser vedr. uddeling til kulturelle formål i Skagen 

Kommune kontra i hele Frederikshavn Kommune  (dok.nr.554880/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8668 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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11.   Børnekultur i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

En arbejdsgruppe nedsat af Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret 2007 fremlægger 

Forslag til Børnekulturpolitik for Frederikshavn Kommune.  

  

Arbejdsgruppens resultat fremkommer  efter afholdt møderække samt konference 

med deltagelse af børnekulturelle aktører i kommunen såvel som inspiration 

gennem diverse materialer fra Kulturarvsstyrelsen og andre kommuners politiker.  

  

  

I arbejdsgruppen deltog fra Kultur- og Fritidsudvalget Steen Jensen og Mogens 

Brag.  

  

  

Det udarbejdede Forslag til Børnekulturpolitik for Frederikshavn Kommune 

suppleret med bilag 1, (eksempler på indhold af børnekulturel handleplan) 

fremlægges i henhold til tidsplanen til vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget i 

november 2008 og endelig behandling i byrådet i januar 2009.  

  

  

Den tidligere sagsbehandling er vedlagt som bilag.  

  

 

Indstilling 

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

Forslag til Børnekulturpolitik for Frederikshavn Kommune til godkendelse i 

Frederikshavn Byråd.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2008 

Forslaget sendes til høring i relevante bestyrelser og institutioner.  

  

Fraværende: Jytte Schaltz og Ole Rørbæk Jensen.  

 

Bilag 

Børnekulturpolitik for Frederikshavn Kommune (dok.nr.554608/08) 

Eksempler på Børnekulturel handleplan. Bilag 1 til Børnekulturpolitik for Frederikshavn Kommune, 

Målsætninger pkt. 1 Kultur- og Fritidsudvalget.  (dok.nr.557609/08) 

Tidligere sagsbehandling Børnekultur i Frederikshavn Kommune. Periode 6/6-07 - 13/8-08. 

 (dok.nr.564139/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6017 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU/BR 
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12.   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.     

  

Sagen genoptages fra forrige møde. 

 

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.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2008 

Godkendt.  

  

Fraværende: Jytte Schaltz og Ole Rørbæk Jensen.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10489 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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13.   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 revide res.    

  

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 05-11-2008 

  

Sagen genoptages fra forrige møde. 

 

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.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2008 

Udvalget tilslutter sig, at kulturprisen flyttes fra 1. til 3. kvartal.  

  

Sagen genoptages.  

  

Fraværende: Jytte Schaltz og Ole Rørbæk Jensen.  

 

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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14.   Økonomirapport 

 

Sagsfremstilling 

Der foreligger økonomirapport pr. 30.september 2008 Kultur - og Fritidsudvalgets 

orientering.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2008 

Taget til efterretning.  

  

Fraværende: Jytte Schaltz og Ole Rørbæk Jensen.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7754 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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15.   Afrapportering "Englen som Byens Budbringer" 

 

Sagsfremstilling 

Ravnhøj og Omegns Borgerforening afrapporterer for bevilliget tilskud 10.000 kr. 

til projekt "Byens Engel", fuldført og afsluttet den 4. september 2008.   

  

Skulpturens planlagte placering kunne ikke fastholdes, men skulpturens 

nuværende placering på en høj vest for Ravnshøj, gør den fortsat 

synlig. Afsløringen fandt sted den 9. maj 2008 i en stemning som før en landskamp 

og med stor pressedækning. Blandt deltagerne var elever, børnehavebørnene 

samt mange af byens borgere.  

  

Efterfølgende har arbejdsgruppen modtaget flere positive tilkendegivelser, 

herunder udlandsbesøg og udstilling af mini udgave af skulpturen i Sverige og 

Danmark.  

  

Samarbejdet mellem Ravnshøj Skole, Børnehaven Troldehøj og kunstneren Anne 

Marie Johansen, resulterede i en tidskapsel med børnenes beskrivelser af håb, 

ønsker og tanker til fremtiden. Tidskapslen åbnes om 30 år.  

  

Projektets regnskab viser et overskud på 22.488,96 kr.  

  

En del af overskuddet 12.000 kr. er hensat til kommende byskiltning med en 

symbolik, som skaber relation til skulpturen. Denne del af projektet afventer en 

undersøgelse om fælles skiltning for kommunens oplandsbyer.  

  

Det resterende overskud 10.488,96 kr. tilfalder det nyetablerede Englens Fond. 

Fonden har til formål at støtte aktiviteter til glæde for børn og unge i Ravnshøj samt 

Ønskefonden. Støtte til aktiviteter til glæde for børn og unge i Ravnshøj uddeles 

årligt efter ansøgning, mens støtten til Ønskefonden ydes i form af et beløb 

svarende til minimum 15 % af den samlede, årlige tildelte støtte. Afrapporteringen 

er vedlagt vedtægter for Englens Fond. 

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2008 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Jytte Schaltz og Ole Rørbæk Jensen.  

 

Bilag 

Afrapportering og regnskab for skulpturprojekt Ravnshøj og Omegns Borgerforening - Byens Engel. 

Bilagt vedtægter Englens Fond. (dok.nr.556644/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5482 

 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 
   

 

 
 


