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1.   Udviklingsmuligheder for Maskinhallen, Frederikshavn  

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har de seneste måneder videreført 

udviklingsprocessen omkring Maskinhallen. Ungdomsafdelingen og kulturhusene er 

tovholdere for dette.  

  

Maskinhallen har i en årrække op til nu fungeret som forenings- og forsamlingshus. 

I denne periode har huset haft tre hovedgrupper, der dagligt bruger huset  

1. en lang række foreninger med ugentlig mødeaktivitet i 5 foreningslokaler af 

varierende størrelse.  

2. adhoc aktiviteter i "hallen", hvor foreningernes mødeaktivitet, udstillinger, 
politiske møder m.v. fylder hallen  

3. administrationsafsnit med først musikskolen og dernæst ungdomsskolen 
som brugere.  

  

I forbindelse med udviklingen af Det Musiske Hus, er sideløbende udviklet en 

tradition i Maskinhallen, hvor "hallen" udover de mange bredere aktiviteter også 

rummer 10-12 årlige rytmiske ungdomskoncerter under Kunstrådets 

honorarstøtteordning, afviklet af Det Musiske Hus og Frederikshavn 

Ungdomsnetværk.  

  

Der er i perioden af byrådet disponeret midler t il udvikling af husets fysik - både ude 

og inde, så huset fremover vil kunne rumme disse aktiviteter og kunne fungere som 

rytmisk spillested. 

  

I forløbet har forvaltningen og politiske udvalg løbende drøftet udviklingsmuligheder 

i huset - som eksempel kan nævnes samarbejdet med Mungopark, som pegede i 

retning af, at aktiviteter af denne type med fordel kunne indgå i huset. Da der i 

processen ikke har foreligget et endeligt projekt for husets fremtid, er de 

disponerede midler ikke anvendt endnu.  

  

Igennem budgetarbejdet har byrådet de sidste år ønsket, at Maskinhallen udvikles 

til at rumme spændende, nytænkende og udviklende ungdomsaktiviteter og miljøer.  

  

Derfor er Ambitionsfabrikken flyttet ind i Huset og Frederikshavn Ungdomsnetværk 

har også sine aktiviteter i Maskinhallen.  

  

Det har været et krav i processen, at de nuværende brugere sikres alternative 

placeringsmuligheder, og at processen strækker sig over en længere periode, så 

der skabes gode forløb i udviklingen. Der har i forløbet været afholdt brugermøder 

for alle brugerne af huset, og i forbindelse med udviklingen af ungdomsaktiviteterne 

har ikke mindst ungdomsnetværk, Ambitionsfabrik m.v. været inddraget aktivt i 

ideudviklingen af husets fremtid.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 04/3486 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: KFU 
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Til den nuværende del af processen er der nedsat arbejdsgruppe med 

repræsentanter fra ungdomsområdet, kulturhusområdet og teknisk forvaltning. 

Samtidig er der entreret med arkitektfirmaet Arkinord i ideudviklingsprocessen, og 

firmaet Soulfighters er tilknyttet i forlængelse af det udviklingsarbejde, der i 

ungdomsområdet foregår om Maskinhallen. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget afholdt den 29. april 2008 dialogmøde med 

Ungdomsnetværket, hvor de unge gav deres bud på udvikling af ungdomsprofil for 

Maskinhallen.  

  

Der foreligger nu et idemateriale, der omsætter m ange af de ønsker og udtryk som 

unge har udviklet, til en udviklingsplan for bygningen og området. Idematerialet er 

udviklet i samarbejde med ungdomsgrupper, som har udtrykt stor tilfredshed med 

resultatet, og som tillige har vist et stort engagement i den videre udvikling af 

bygningen og den tilhørende cafe.  

  

Der forventes en proces over ca. 4 år, hvor der gennem 3-4 faser videreudvikles på 

ungdomsaktiviteterne, parallelt med istandsættelsen af det samlede 

bygningskompleks. Den anbefalede proces vil skabe mulighed for at specielt 

cafeområdet kan igangsættes forholdsvis hurtigt.  

  

Det forudsættes i forløbet at evt. ændringer på foreningsområdet foregår 

sideløbende med udviklingen af multihusaktiviteter i ArenaNordområdet. 

Foreningslivet har peget på Arenaområdet som ideelt til at samle visse 

foreningsaktiviteter. Foreningslokalerne i Maskinhallen vil derfor med fordel kunne 

etableres som en del af de kommende multihusaktiviteter på ArenaNord.  

  

Der er i 2009 og overslagsårene afsat både drifts- og anlægsmidler til denne 

proces. Inden konkret vedtagelse skal der i samarbejde med teknisk forvaltning, 

laves en tids og handleplan, et samlet budget og en procesplan for udviklingen, 

som efterfølgende forelægges udvalget.  

  

På mødet vil Jens Ole Amstrup fra firmaet Soulfighters gennemgå idematerialet. 

  

Gæster til mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 3/12-2008: 

Jens Ole Amstrup - Soulfíghters  

Jacob Dalsgaard - kulturhusene 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2008 

Drøftet. 

 

Bilag 

Referat 2/5-07 pkt. 8 KFU (dok.nr.199315/08) 
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2.   Samspil omkring Sæby Kulturhus - navnekonkurrence 

 

Sagsfremstilling 

Ved etableringen af ku lturhusdelen – som den tredje og sidste del af ”Kulturtorvet” i Sæby, 

blev kulturhusdelen ramme om foren ings - og kulturaktiv iteter og samtid ig ramme om 

undervisnings- og administrationslokaler for Sæby Musikskole (nu Sæby-afdeling af 

Frederikshavn Musikskole). 

  

En lang række foreninger, der havde til huse i eksempelvis Algade 3 og Musikhuset på 

Skolegade (Sæbygarden), flyttede ind og bruger kulturhusdelen med faste ugentlige 

aktiviteter.  

  

”Kulturtorvet” i Sæby består i dag af 4 hovedfunktioner:  

  

                 Bib liotek 

                 Musikskole  

                 Svømmehal 

                 Kulturhusdel   

  

Kulturhusdelen har mange opgaver. Den skal være samlingspunkt for mangesidige 

kulturelle aktiv iteter i Sæby. Huset er mødested for foreninger, aktivitetshus for institutioner 

og lokalbefo lkn ing, og skal fastholde og videreudvikle den stærke ku lturbevidsthed, der er i 

Sæby. En stærk historie og en lokal stolthed danner grobund for mangfoldige kulturudtryk.  

Disse mange akt iviteter skal være med til at understøtte den lokale bevidsthed og identitet 

og Sæbys placering i både kommune og region.  

  

Efter områdets etablering er arbejdstitlen på ku lturhusdelen ”Sæby Kulturhus” ført videre 

uændret. Da huset skal understøtte og videreudbygge områdets lokale identitet og 

kulturbevidsthed, er der behov for at få kulturhusdelen endelig navngivet. Det skal 

understreges, at navnet ”Sæby Kulturhus” naturligt kan kandidere til det endelige valg, men 

en sådan proces skaber opmærksomhed og engagement og vil samtidig være inspiration til 

det videre arbejde i huset. 

  

Huset er lokalområdets forsamlingshus, men akt iviteter og tilbud skal være af en sådan art, 

at nye mennesker træffes og grupper finder sammen, så der skabes gensidig inspiration og 

udvikling.  

  

Der er i kulturhusdelen for huset afsat midler til serviceopgaver overfor de mange 

foreninger, der bruger huset - der er til gengæld ikke afsat midler til, at huset kan arrangere 

og udvikle kulturarrangementer.  

                                             

  

De 4 institutioner, der i dag indgå i ”Kulturtorvet”, har derfor nedsat en Torvegruppe, der 

består af lederne fra svømmehal, musiksko le, b ibliotek og ku lturhusene i kommunen. 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14717 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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I takt med udviklingen af samarbejdet vil ambitionen over tid være, at  skabe grundlag for et 

bredt aktivitetsniveau, som indeholder foren ingsaktiviteter, aktiviteter for institutionerne og 

fællesaktiviteter for det samlede område.  

  

  

Kulturhus delens aktivitetsniveau: 

  

4 ”div isioner” er et b illede på den bredde og variation  af aktiviteter, man skal møde i huset: 

  

 1. d ivision. Almindelig klubvirksomhed og foreningsvirksomhed. De lokale 

klubber og foren inger har brug for lokaler til deres møder og sammenkomster for 

deres egen kreds. Det vil ofte være ugentlige møder, hvor der skal være adgang til 
skabe og køkken.  

  

 2. d ivision. Kulturtorvets eget brug af lokaler. Det kunne være musikskolens 

afslutningskoncert, bibliotekets børneteater eller et arrangement i samarbejde med 

svømmehallen. Eller i samarbejde med partnere i lokalo mrådet.  

  

 3. d ivision. Enkeltstående arrangementer, hvor salen eller andre lokaler bliver lejet 

til f.eks. foredrag, teater eller koncerter med offentlig adgang.  

  

 4. d ivision. Kulturhusets egne arrangementer. Her er tanken, at Kulturhuset 

fungerer som kulturfo rmidler:  

Dels med afsæt i henvendelser, skal Kulturhuset pege på muligheder og skabe 

kontakter, kunne afholde events, festivaler og ku lturuger, hvor ku lturhuset står som 

initiat ivtager i tæt samarbejde med øvrige huse i kommunen. Det skal bemærkes, at 

dette vil kunne udvikles i takt  med mulige ressourcer til huset. 

  

Kulturhusdelen og musikskoledelen b lev taget i brug i efteråret 2005. Festugen, der 

markerede ibrugtagningen, viste tydeligt hvor mange forskellige akt iviteter og aktører, der 

kunne have glæde af at bruge huset og hinanden. 

  

Siden har der været mere stille . Der er rigtig mange aktiv iteter, men de går upåagtede hen, 

og der er kun få offentlige arrangementer.   

  

 ”Torvegruppen” har derfor igangsat de første skridt i videreudvikling af de mange 

eksisterende aktiviteter i huset 

  

      - hjemmeside på ku lturhusdelen  

      - der p lanlægges en navnekonkurrence 

            - skiltningen i området udvikles i samarbejde med Teknisk Forvaltning  

  

  

Hjemmeside  
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Hjemmesiden redigeres af b iblioteket, og er ved at være klar. Her kan borgerne få overblik 

over alle akt iviteterne og blive inspireret til at b ruge faciliteterne. Herigennem annonceres 

navnekonkurrencen.  

  

Navnekonkurrence  

Navnekonkurrencen foreslår Torvegruppen afholdt i januar/februar 2009, hvor de indkomne 

forslag kan ses på hjemmesiden og på opslag i husene omkring ku lturtorvet.  

  

Sekretariat for navnekonkurrencen er Sæby Bibliotek, som er lokal koord inator for 

fællesaktiviteter i Torvegruppen. 

  

Afgørelsen træffes af en komité sammensat af  repræsentanter fra Kultur- og 

Fritidsudvalget, forvaltning og Torvegruppe, samt tre udvalgte repræsentanter for 

brugerforeningerne i huset. Foreningsrepræsentanterne udpeges på brugermøde primo 

januar 2009. Torvegruppen foreslår, at Kultur- og Frit idsudvalget udpeger 3 repræsentanter 

til komitéen til at supplere repræsentanter fra forvaltning, brugerforeningerne og 

Torvegruppe. 

  

Præmien for det bedste forslag er 2x2 fribilletter til fo restillinger i kulturhuset, - efter aftale 

kan den ene forestilling være i Det Musiske hus. 

  

Skiltning i området 

Der etableres skiltning på hovedfærdselsårer, som fører op til kulturhusområdet. Samtid ig 

etableres i forlængelse af den planlagte navnekonkurrence, intern skiltning i området. 

Skiltningen adviserer borgere og brugere om de enkelte funkt ioner i området.  

  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

De anførte aktiviteter afholdes indenfor eksisterende økonomiske rammer.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  

- navnekonkurrence til navngivning af Sæby Kulturhus igangsættes i januar 2009 

- Kultur- og Fritidsudvalget udpeger 3 repræsentanter til komitéen til at 

finde vinderen af navnekonkurrencen   

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2008 

Navnekonkurrencen sættes i gang og repræsentanter fra brugerne inviteres til 

møde med udvalget til drøftelse og beslutning af navn.  
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3.   Puljeansøgninger november 2008  

 

Sagsfremstilling 

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

kr. på kontoen.   

  

1. Lokalhistorisk Forening for Voerså og Omegn søger om tilskud til udgivelse 

af en lokalhistorisk bog om den gamle Albæk Kommune (Lyngså, Præstbro og 

Voerså-områderne med de små yderområder).  

  

  

Bogens forfatter er Frilev Emil Pedersen, som er født og opvokset i området, har 

tilegnet sig en viden gennem sit opsøgende arbejde på Voerså Museum og på 

Lokalhistorisk Forenings mødeaftener. Derudover er der opsamlet lokalhistorisk 

viden gennem samtaler med lokalkendte ældre personer. Gamle postkort og 

fotografier krydrer teksten i bogen, som også vil omhandle Voldstedet Rugtved, 

Jens Worsaae, Hans Peter Grees, Hans Muldbjerg og datteren Trine, Hyl Søren, 

Missionshusene, Den gamle postbil, Den gamle købmandsgård, Bette O’en samt 

spøgerier og overtro på egnen i tidligere tider, er nogle af de mange emner, der 

tages op i bogen.   

  

  

Lokalhistorisk Forening for Voerså og Omegn planlægger at udgive 600 

eksemplarer af bogen og budgetterer med 35.000 kr. for disse eksemplarer. Der vil 

efterfølgende blive mulighed for at erhverve sig en bog på Voerså Museum til en 

pris á 100 kr.  

  

  

Der søges ikke om et specifikt beløb.  

  

  

Lokalhistorisk Forening for Voerså og Omegn har ikke tidligere udgivet en bog og 

Kultur- og Fritidsudvalget har således ikke tidligere støttet en bogudgivelse i dette 

regi.     

  

  

  

2. Sæby MAS-kor (Musisk Aftenskoles Kor) søger om tilskud på i alt 8.000 kr. til 

indkøb af forstærker til korets elektriske piano og tilskud til dækning af hon orar til 

dirigent og pianist til arrangementer, hvor koret ikke modtager honorar for at 

deltage. Koret råder over et slidt elektrisk piano til øveaftenerne. Pianoet er 

imidlertid ikke stærkt nok til at klare koncertvirksomheden. Honorar til korleder for 

koncerterne er beskedne, og når korlederen er dirigent, får koret pianisthjælp til 

akkompagnement - eksempelvis elever fra Musikskolen i Frederikshavn, nær 

afslutningen af deres uddannelse. Disse elever modtager en beskeden 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6845 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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erkendtlighed for indsatsen, som også kan opfattes som nyttig træning for 

musikskoleeleverne.   

  

Sæby MAS-kor er stiftet i 1990 og er et blandet kor med ca. 30 medlemmer. 

Kormedlemmerne er amatører og korlederen er professionel musiklærer. 

Øveaftener afholdes mandage på Sæby Skole og medlemskab er åbent for enhver 

med sangglæde. Koraktiviteterne sker som koncerter, oftest 2 - 3 pr. halvår, 

herunder kirkekoncerter som julekoncerter eller korsang ved forårs - eller 

høstgudstjeneste samt årlig koncert i Sæby Kulturhus. MAS koret deltog endvidere 

i arrangementet ved Jernkilden i efteråret 2008.   

  

Budgettet balancerer med et overskud på 700 kr. Indtægterne 25.600 kr. består af 

kontingentindbetalinger, som sidste sæson blev forhøjet fra 700 til 800 kr. årligt. 

Derudover er der udgifter på 24.900 kr. til kontorartikler, aflønning af korleder, 

kopiering af noder og sange samt annonceringer. Endvidere nytilkomne udgifter til 

husleje til øvelokalet på Sæby Skole og arrangementer i Sæby Kulturhus.   

  

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere givet tilskud til Sæby MAS-kor.  

  

  

  

3. Historisk Samfund for Vendsyssel takker for den interesse Kultur- og 

Fritidsudvalget har vist for foreningens arbejde ved at støtte udgivelsen af 

Vendsyssel Årbog.  

  

Historisk Samfund søger samtidig om at få tildelt et beløb til hjælp til udgivelsen af 

Vendsyssel Årbog. Udgifterne til udgivelsen er opgjort til 213.393,75 kr. og 

årsberetning samt udgifter kan ses i den medfølgende årbog.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede i 2007 3.000 kr. til udgivelsen af årbogen.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2008 

  

1. Lokalhistorisk Forening for Voerså og Omegn:  

Imødekommes ikke. 

  

2. Sæby MAS- kor: 

Imødekommes ikke. 

  

3. Historisk Samfund for Vendsyssel: 

Imødekommes ikke. 

  

 

Bilag 
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Ansøgning om støtte til udgivelse af lokalhistorisk bog om gl. Albæk Kommune - Lokalhistorisk Forening 

for Voerså og Omegn  (dok.nr.565180/08) 

Sæby MAS-kor søger om støtte til indkøb af forstærker samt honorar til dirigent og pianist til 

arrangementer uden indtægt for koret (dok.nr.570804/08) 

Ansøgning om tilskud til udgivelse af Vendsyssel Årbog med tak for tilskud i 2007.  (dok.nr.570954/08) 
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4.   Puljeansøgninger 2009  

 

Sagsfremstilling 

1. Sæby Bio søger om tilskud på 8.000 til afholdelse af børnefilmfestival 24. – 25. 

januar 2009 i Sæby Kulturhus.    

  

Ansøgningen vedrører det kommende budgetår og fremsendes nu, da der er en 

planlægningshorisont på 1-2 måneder af hensyn til tilrettelæggelse, bestilling af film 

og markedsføring af børnefilmfestivalen 2009. 

  

Børnefilmfestivalen er et særarrangement for de yngste borgere, og åbner op for en 

helt særlig oplevelse ved at se en god film sammen med kammerater, søskende, 

forældre eller bedsteforældre i Sæby Kulturhus.  

  

Filmfestivalen er entregivende og hvert barn kan medtage en voksen gratis. Dette 

tiltag forventes at få rigtig mange familier til at tilbringe en hyggelig weekend foran 

lærredet. 

  

Budget for Børnefilmfestivalen viser entreindtægter for 3.500 kr. og udgifter til 

filmleje, program og annoncering på 12.500 kr. Sæby Bio budgetterer således med 

et underskud på 9.000 kr.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere støttet børnefilmfestivalen med 8.000 kr. for 

2008.  

  

  

  

  

  

  

  

2. Nordisk Sangfestival 2009 søger om tilskud på 15.000 kr. til gennemførelse af 

den anden Nordiske Sangfestival i dagene 24. – 25. og 26. april 2009.  

  

Pilotprojektet i foråret 2006 blev rammen om den første sangfestival med nordisk 

dimension gennemført i Frederikshavn. Der var deltagelse af kor fra Danmark, 

Norge, Sverige og Baltikum, i alt 240 sangere, som gav publikum en stor musikalsk 

oplevelse.  

  

I 2009 er det styregruppens mål, at de forventede 350 deltagere fra de tidligere 

deltagende lande får samme gode oplevelse med hjem, som de udenlandske 

korsangere gav udtryk for i 2006. Sangfestivalen afvikles i Det Musiske Hus og 

kordirigent John Høybye indstuderer og dirigerer det fælles korværk med 

orkesterledsagelse. Som tidligere vil de deltagende kor synge rundt omkring på 

udvalgte steder i Frederikshavn lørdag formiddag. Styregruppen forventer, at ca. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14218 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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halvdelen af deltagerne vil være fra lokalområdet. 

  

Det medsendte budget viser udgifter og indtægter for 245.000 kr. Heraf et tilskud 

fra Frederikshavn Kommune på 15.000 kr. Øvrige indtægter er søgt hos fonde og 

private sponsorer. Derudover en deltagerbetaling på 50.000 kr. samt entre ved 

afslutningskoncert på 10.000 kr.   

  

Yderligere information kan ses på www.nordisksangfestival.dk   

  

Ligelydende ansøgning er sendt til Kulturelt Samråd.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget støttede Nordisk Sangfestival 2006 med 25.000 kr. og 

oversendte ansøgningen til økonomiudvalget, som efterfølgende bevilgede 45.000 

kr. til arrangementet.    

  

  

  

  

  

3. Forfatteren Per Nørgaard Sørensen søger om støtte til bogprojekt med titlen 

”Sikke noget sludder”, platte limericker og andre vrøvlevers for voksne.  

  

Bogen planlægges udgivet maj/juni 2009 på eget forlag og består af 96 sider trykt i 

et oplag på 1.000 eksemplarer.  

  

Bogens indhold omhandler Sæby og Nordjylland og består af ca. 150 limericker 

(heraf 25-30 på vendelbomål) forfattet af Per Nørgaard Sørensen og illustrat ioner 

udført af Per Juel.  

  

Den vejledende udsalgspris vil være 149 kr.  

  

Det medsendte budget viser udgifter for 67.800 kr. Indtægterne ved salg af oplaget 

på 1.000 eksemplarer er budgetteret til 124.788 kr. gennem salg af 450 

eksemplarer via boghandlere og 500 gennem eget salg samt 50 eksemplarer 

fordelt mellem sponsorer, presse og bidragsydere. Der er ikke budgetteret med 

indtægter fra sponsorer eller andre bidragsydere.  

  

Der søges ikke om et specifikt beløb.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere ydet støtte til bogudgivelse af Per 

Nørgaard Sørensen.  

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2008 

  

1. Sæby Bio: 

Ansøgningen imødekommes med 8.000 kr. 

http://www.nordisksangfestival.dk/
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2. Nordisk Sangfestival 2009: 

Ansøgning imødekommes med 10.000 kr.  

  

3. Forfatteren Per Nørgaard Sørensen: 

Imødekommes ikke. 

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud til Børnefilmfestival 2009 - Sæby Bio (dok.nr.569961/08) 

Ansøgning Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til Nordisk Sangfestival 2009. Ligelydende ansøgning 

sendt til Kulturelt Samråd (dok.nr.567265/08) 

Følgebrev til ansøgning om støtte til bogprojektet "Sikke noget sludder" - Per Nørgaard Sørensen 

 (dok.nr.567358/08) 

Budget for udgivelse af Sikke noget sludder - Per Nørgaard Sørensen. (dok.nr.567366/08) 

Budget børnefilmfestival 2009 - Sæby Bio (dok.nr.573157/08) 
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5.   Puljeansøgninger 2010 

 

Sagsfremstilling 

Til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering er der indkommet en ansøgning fra New 

Friends Squaredancers om et tilskud på 16.000 kr. eller en underskudsgaranti på 

ca. 16.000 kr. til afvikling af Dansk Square Dance Convention 2010 i Arena Nord.    

  

  

Det vedlagte budget viser udgifter fordelt på forventede antal deltagere. Ved et 

deltagerantal på 400 budgetteres med udgifter på 139.500 kr. Ved 600 deltagere er 

udgifterne steget til 142.500 kr. Tilsvarende på indtægtssiden for 400 deltagere 

159.000 kr. og for 600 deltagere 209.000 kr.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget støttede tilsvarende arrangement i 2006 med en 

underskudsgaranti på 16.000 kr. Det efterfølgende regnskab viste et overskud på 

24.491,25 kr. og underskudsgarantien kom således ikke til udbetaling.  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2008 

Taget til orientering.  

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud / underskudsgaranti til afvikling af Dansk Square Convention 2010 i Arena Nord - 

New  Friends Square Dancers (dok.nr.561289/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14834 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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6.   Uddeling af Brøndums Legat  

 

Sagsfremstilling 

Brøndums Legat - tilskud til kulturelle formål, administreres af Kultur - og 

Fritidsudvalget. 

  

Tilskud kan søges til initiativer, der har som formål at fremme Skagen Kommunes 

kulturelle udvikling.  

  

Ansøgning om tilskud skal belyse idé og formål med initiativet og skal indeholde 

budget og tidsplan for dets gennemførelse.  

  

Der er 42.936,37 kr. til uddeling.  

  

Følgende ansøgninger er modtaget til oktober uddelingen: 

  

Jens Frederik Hjermitslev søger om legatportion til projekt "Skagen kuttere".  

Projektets formål er dokumentation og formidling af et stykke maritim historie 

gennem indsamling, bearbejdning og registrering af data i tekst og billeder til en 

senere udgivelse i bogform. Viden om Skagens-kuttere anses af ansøgeren for at 

have både individuel og almen interesse, herunder informationer om kutternavn, 

nummer, byggeår, værft, navnet på skipper, beskrivelse og eventuel forlis. Disse 

informationer vil kunne indgå i fremtidige museumsaktiviteter.  

  

Bogen om "Skagen kuttere" forventes udgivet 1. maj 2009 og ansøgeren har 

bearbejdet og digitaliseret en stor del af historien og ønsker at gøre materialet 

tilgængeligt for et større publikum.  

  

Budgettet viser udgifter for i alt 4.500 kr. og dækker omkostningerne i forbindelse 

med udarbejdelse af materialet til bogform.  

  

  

  

  

  

Skagen By- og Egnsmuseum søger om 25.000 kr. til Skagen Egnsspil 2009 til 

opførelse på Skagen By- og Egnsmuseum sommeren 2009. De medvirkende er ca. 

100 amatører, børn såvel som voksne fra hele kommunen. Arbejdstitlen er "Find 

Anna". Egnsspillet opføres som et jubilæumsspil i anledning af Anna Anchers 150 

års fødselsdag. Spillet er skrevet og iscenesat af Poul Bernth og Mads-Peter 

Neumann.  

  

Formålet med opførelse af egnsspillet er at gøre Skagens historie levende for 

byens borgere og mange turister og med teatrets magiske kraft skabe et unikt 

socialt sammenhold, også generationerne imellem.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3557 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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Samarbejdspartner er Foreningen for Egnsspil i Skagen.  

  

Budgettet viser udgifter og indtægter for 305.000 kr.  

  

   

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2008 

1. Projekt "Skagen kuttere": 

Ansøgningen imødekommes med 4.500 kr.  

  

2. Skagen Egnsspil 2009: 

Ansøgningen imødekommes med 25.000 kr.  

 

Bilag 

Ansøgning om legatportion til projekt "Skagen kuttere" - Brøndums legat - Jens Frederik Hjermitslev 

 (dok.nr.570811/08) 

Skagen Egnsspil 2009 søger om støtte til egnsspillet "Find Anna" sommeren 2009 - Brøndums Legat. 

 (dok.nr.570797/08) 
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7.   Budgetforlig 2009 - fordeling af driftstilskud til svømmehaller 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med budget forliget for 2009 blev der tildelt  750.000 kr. til 

svømmehaller.  

  

Frederikshavn Svømmehal har ansøgt om i alt 500.000 kr.  for 2009 samt 

overslagsårene til øget drift, investering i fornyelser, nyindkøb og markedsføring for 

at fastholde besøgstallet.  

  

Sæby Svømmebad kom for 2007 ud med et underskud på 244.000 kr.. De har i alt 

ansøgt om forhøjelse af deres driftstilskud på 780.000 kr. for 2009 samt 

overslagsårene.  

  

Frederikshavn Svømmehal havde oprindeligt planer om at investere i anlægget for 

at opnå et højere besøgstal og dermed en økonomisk rentabel drift, men ingen af 

deres forslag nød fremme. Det nødvendiggør en forøgelse af kommunens tilskud til 

drift.  

  

Sæby Svømmebad- og Wellnesscenter havde oprindeligt brug for at styrke 

ledelsen gennem nyansættelse. Hertil kommer en vurdering af, at vedligehold af 

stedet i det kommende år vil være større en i de første år, ligesom udgifterne til 

energi er steget mere end budgetteret.  

  

  

 

Indstilling 

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

hvordan fordelingen af midlerne skal ske. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2008 

Frederikshavn Svømmehal tildeles 250.000 kr. til drift.  

  

Sæby Svømmehal tildeles 500.000 kr. til ledelse og drift.  

  

Fraværende: Mogens Brag.  

 

Bilag 

Problemområde - Svømmehlallen (dok.nr.521710/08) 

Sæby Svømmehal - Welness 2009 (dok.nr.537429/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/969 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: KFU 
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8.   Status for udviklingsprojekt - Sæby Museum  

 

Sagsfremstilling 

Konsulentfirmaet CAK har sendt sin afsluttede rapport for fase 1 i udviklingen af en 

projektplan for Sæby Museum. Der foreligger en tids- og handleplan for det videre 

arbejde, ligesom CAK´s tilbud for fase 2 foreligger.  

  

Sæby Museum har i sommerens løb i samarbejde med Sæby Turistforening 

realiseret den del af projektet, der har arbejdstitlen Historiens Sti.   

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Ingen økonomiske konsekvenser.  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2008 

Godkendt.  

 

Supplerende sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2008 

Sæby Museums styrelse godkendte den 28. oktober 2008 fremtidsplanen for Sæby 

Museum. Fremtidsplanen bærer titlen "Museum for Fremtiden, Sæby Museum & 

Arkiv, Herregårdsmuseet Sæbygård" og er udarbejdet af medarbejderne på Sæby 

Museum som en del af udviklingsprojektet for Sæby Museum.  

  

Museumsleder Annemette Løkke Berg deltager i Kultur- og Fritidsudvalgets møde 

som gæst.  

  

  

 

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2008 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at fremtidsplanen for Sæby Museum 

godkendes. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2008 

Godkendt.  

  

Fraværende: Mogens Brag.  

 

Bilag 

Tids- og handleplan 2008 - 2009 - udviklingsprojekt Sæby Museum (dok.nr.527649/08) 

Sæby Museum - Afrapportering af opgaveforløbet februar-maj 2008 - udviklingsprojekt 

 (dok.nr.527647/08) 

Udviklingsplan Sæby Museum & Arkiv, Herregårdsmuseet Sæbygård - Museum for fremtiden 

 (dok.nr.566154/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/6853 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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9.   Status på Kvissel Fritidshus 

 

Sagsfremstilling 

Den selvejende institution Kvissel Fritidshus 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 Kvissel 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 

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

stabil.  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

De ekstraordinære støttebeløb for 2008 og 2009 bevilges indenfor udvalgets 

ramme.  

 

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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Supplerende sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2008 

Forvaltningen har efterfølgende deltaget i et møde med repræsentanter for 

bestyrelsen for Kvissel Fritidshus, idrætsforeningen og pensionist foreningen.  

  

På mødet gjorde idrætsforeningen gældende, at de ønskede at anvende klubhuset 

på sædvanlige vilkår, jf. Frederikshavnerordningen, medens pensionistforeningen 

var usikker på, om foreningen var parat til at indgå en forpagtningsaftale, forestå 

udlejning, rengøring og indvendig vedligeholdelse.  

 

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2008 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 50.000 

kr. i 2008 og 50.000 kr. i 2009 i ekstraordinær støtte. Den ekstraordinære støtte 

gives med henblik på, at der lokalt udarbejdes en bæredygtig løsning for den 

fremtidige drift.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2008 

Der bevilges 11.000 kr. for 2008 og 50.000 ekstraordinært - for 2009 på betingelse 

af, at der findes en økonomisk bæredygtig løsning fra 2010 og frem.  

  

Fraværende: Mogens Brag.  
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10.   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 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8053 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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Folkeoplysningsudvalget.  

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 

placering.  

  

  

Scenarie 2 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 03. december 2008 Side 26 af 36 

 

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. Leder af Kvissel 

Ungdomsklub Renate Weilov er ligeledes inviteret til at deltage i mødet.  

  

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 

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

sættes til salg.  

  

  

Supplerende sagsfremstilling KFU 05-11-2008 

Der afholdes fællesmøde med Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november kl. 

15.00 i mødelokale 5, 3A Kattegatsiloen. Fra Kultur- og Fritidsudvalget deltager  

Bjarne Kvist, Steen Jensen og Mogens Brag.  

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget vælger 

senarie 2 under forudsætning af Kultur- og Fritidsudvalget kan støtte beslutningen.  

  

  

  

 

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 
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Sagen udsættes og afventer fællesmøde med Kultur - og Fritidsudvalget. 

  

Fraværende: Anders Broholm. 

 

Sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 06-11-2008 

Sagen drøftes i fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget torsdag den 6. 

november 2008 kl. 15. 

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 06-11-2008 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes mellem Børne- og 

Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.  

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2008  

Et flertal i udvalget støtter, at ungdomsklubben flyttes til Ravnshøj.  

Paul Rode Andersen tager forbehold, idet han støtter scenarie 1.  

  

Fraværende: Knud Hjørnholm, Anders Broholm  

 

Supplerende sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2008 

Der har været afholdt fællesmøde med Børne- og Ungdomsudvalget den 6. 

november 2008 med deltagelse af  Bjarne Kvist, Steen Jensen og Mogens Brag.  

 

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2008 

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

og Ungdomsudvalgets beslutning om at flytte ungdomsklubben til Ravnshøj til 

efterretning.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2008 

Godkendt.  

  

Fraværende: Mogens Brag.  

 

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) 

Brugerundersøgelse vedr. f lytning af Kvissel Ungdomsklub (dok.nr.546111/08) 

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

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

Supplerende oplysninger evt. f lytning Kvissel Ungdomsklub (dok.nr.551904/08) 
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11.   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 3. september 2008 

Karup Borgerforening imødekommes med 5.000 kr.  

  

Borgernes Hus - Skærum imødekommes med 10.000 kr. 

  

Mølholt Forsamlingshus imødekommes med 10.000 kr.  

  

Fraværende: Inger Støtt 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 05/2116 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: chei 

 Besl. komp: KFU 
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Supplerende sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2008 

På baggrund af verserende sagsbehandling har ansøgningen fra Kvissel Gl. 

Station været indstillet.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor på baggrund af sagens nuværende 

stilling genbehandle ansøgningen fra Kvissel Gl. Station om tilskud til drift i 2008.  

  

Det vedlagte budget for driftsudgifterne for 2008 omfatter forbrugsafgifter på 34.500 

kr. Vagt, alarm og aflønning af inspektør kr. 19.300 kr. samt øvrige udgifter på 

3.000 kr. I alt budgetteres med 56.800 kr. til drift af Kvissel Gl. Station.  

  

Årsregnskabet for 2007 viser et overskud på 10.071 kr.  

 

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2008 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen fra Kvissel Gl. Station om 

driftsstøtte for 2008 drøftes.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2008 

Ansøgningen imødekommes med 20.000 kr. 

  

Fraværende: Mogens Brag.  

 

Bilag 

Ansøgninger Borgerhuse 2008 til behandling. Karup Borgerforening, Borgernes Hus, Skærum og 

Mølholt Forsamlingshus  (dok.nr.543251/08) 

Kvissel Gl. Station - budget 2008 samt regnskab for 2007. Anmodning om tilskud til dækning af 

udgifterne for 2008.  (dok.nr.573818/08) 
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12.   Sponsornavn til Iscenter Nord 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Ishockey Klub (FIK) søger om tilladelse til at måtte sælge et navn på 

hal 2 (træningshallen) i Iscenter Nord til en sponsor. FIK begrunder ansøgningen 

med, at de som andre klubber har svært ved at få det til at løbe rundt, bl.a. fordi de 

i sæsonen 2007/08 måtte bruge mere end 400.000 kr. på transport.  

  

  

Det drejer sig om et enkelt skilt på vestvæggen på 1 x 2,5 m. 

  

  

FIK vil ikke reklamere med navnet i pressen, men udelukkende via et skilt i hallen 

og på klubbens hjemmeside.  

  

  

I 2006 søgte Elite Nord Frederikshavn om at måtte sælge navnet på hal 1 

(opvisningshallen). 

  

  

Frederikshavn Byråd besluttede på denne foranledning den 6. oktober 2006, at  

  

- åbne mulighed for sponsornavn indendørs i Iscenter Nord ved elitekampe under 

Elite Nord Frederikshavn A/S 

- ansøgningen om udendørs skiltning med sponsornavn ikke imødekommes  

- navnet "Iscenter Nord" fastholdes ved markedsføring og øvrig kommunikation.  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der åbnes mulighed for, at FIK får 

mulighed for at anvende sponsornavn i hal 2 på samme betingelser som Elite Nord 

har mulighed for at anvende sponsornavn i hal 1, dog således at skiltet hænger i 

hallen uanset, om der er kamp eller ej.  

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2008 

Sagen sendes til høring i brugerbestyrelsen på Iscenter Nord.  

  

Fraværende: Mogens Brag.  

 

Bilag 

Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for 

andre. (dok.nr.242877/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14705 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: chcr 

 Besl. komp: KFU 
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13.   Valg af 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen for Nordjyllands 

Kystmuseum  

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd godkendte i mødet den 19. november 2008 vedtægterne for 

Nordjyllands Kystmuseum. 

  

Som en konsekvens af denne godkendelse skal der iht. §7.1.1. udpeges 2 

bestyrelsesmedlemmer fra byrådets midte for en kommunal valgperiode.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

anbefaler byrådet at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer til Nordjyllands 

Kystmuseum.   

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2008 

Udvalget indstiller at Steen Jensen og Jytte Schaltz udpeges.  

  

Fraværende: Mogens Brag.  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 17. december 2008 

Godkendt.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14892 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU/BR 
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14.   Regnskab Blomsterfestival 2008  

 

Sagsfremstilling 

Styregruppen for Blomsterfestivalen i Bangsbo Botaniske Have, Frederikshavn  har 

udarbejdet regnskab for Blomsterfestival 2008.  

  

Regnskabet udviser et underskud på 10.562 kr.   

  

Underskuddet fremkommer ved forøgede udgifter fra Teknisk Forvaltning, indkøb 

af ekstra telte samt som følge af almindelige prisstigninger generelt.  

  

Blomsterfestivalen har eksisteret i 13 år og det årlige tilskud har i den periode 

været 75.000 kr.  

  

Styregruppen ansøger om at få underskuddet dækket af Kultur og Fritidsudvalget.   

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2008 

Ansøgningen imødekommes ikke. 

  

Fraværende: Mogens Brag.  

 

Bilag 

Regnskab for blomsterfestival 2008 (dok.nr.564151/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1258 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: anjo 

 Besl. komp: KFU 
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15.   Regnskab kirkekoncert 2008 

 

Sagsfremstilling 

Den årlige kirkekoncert blev afviklet den 12. juli 2008 i Hirsholm Kirke i et 

samarbejde med Skov & Naturstyrelsen og Vendsyssel Festival.  

  

Årets kunstner var operasangeren Erik Harbo. Erik Harbo havde valgt et 

repertoire, der afspejlede Sangens År. Der blev i kirken sunget danske sange, 

salmer af Kingo og Grundtvig med melodier af bl.a. Carl Nielsen, Weyse,  Oluf Ring 

samt folkeviser, italienske madrigaler og elisabethanske sange.     

  

Skov & Naturstyrelsen gennemførte rundvisning på Hirsholm for koncertgængerne.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget har i budget 2008 og 2009 afsat 15.000 kr. til kirkekoncert 

på Hirsholm.  

  

Der foreligger regnskab for kirkekoncerten 2008. Regnskabet viser et overskud på 

32.660 kr. 

  

Overskuddet for regnskabsåret 2008 overføres til Kultur- og Fritidsudvalgets 

ramme for regnskabsår 2009.  

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2008 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Mogens Brag.  

 

Bilag 

Regnskab kirkekoncert 2008 (dok.nr.535762/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7771 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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16.   Afrapportering Frederikshavn Teaterforening - årsregnskab 

2007/08 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Teaterforening fremsender årsrapport 2007/08 til orientering for 

Kultur- og Fritidsudvalget.  

  

Frederikshavn Teaterforening har i 2007 modtaget 95.000 kr. fra Kultur - og 

Fritidsudvalget til teaterformål. Beløbene er fordelt med 75.000 kr. samt en 

efterfølgende forhøjelse på 20.000 kr.  

  

Regnskabet viser et underskud på 17.795 kr.  

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2008 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Mogens Brag.  

 

Bilag 

Årsregnskab 2007/08 Frederikshavn Teaterforening  (dok.nr.561151/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5482 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU 
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17.   Økonomirapport 

 

Sagsfremstilling 

Der foreligger økonomirapport pr. 31. oktober 2008 til Kultur- og Fritidsudvalgets 

orientering.  

  

  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2008 

Taget til orientering.  

  

Fraværende: Mogens Brag.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7754 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Bjarne Kvist 
   

      

Erik Janum  
   

      

Jytte Schaltz 
   

 

      

Mogens Brag 
   

      

Steen Jensen 
   

 

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Palle Thomsen 
   

 

 
 


