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Referat Kultur- og Fritidsudvalget
Ordinært møde

Dato 3. januar 2007

Tid 15:00

Sted Mødelokale K3, stuen. Kattegatsiloen. Silovej 8.

NB. Indgang i højre side af bygningen.

Fraværende

Medlemmer  Bjarne Kvist (A)
Mogens Brag (V)
Inger Støtt (V)
Ole Rørbæk Jensen (T)
Steen Jensen (A)
Jytte Schaltz (A)
Palle Thomsen (A)
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Indholdsfortegnelse

1. Konstatering af Kultur- og Fritidsudvalgets sammensætning Åben sag
2. Valg af formand Åben sag
3. Valg af næstformand Åben sag
4. Valg af 1 medlem til Bangsboudvalget Åben sag
5. Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Frederikshavn Teaterforening Åben sag
6. Valg af 1 medlem til Kulturelt Samråd Åben sag
7. Valg af 2 medlemmer til Brugerbestyrelsen Iscenter Nord Åben sag
8. Valg af 1 medlem til Vendsyssel Festivals repræsentantskab Åben sag
9. Visioner for Kultur- og Fritidsområdet Åben sag
10. Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender 2007 Åben sag
11. Ansøgning om tilskud til Nordjyske Strygere i 2007 Åben sag
12. Ansøgning om støtte til lys-, fotoprojektet "Verdens Ender" Åben sag
13. Ansøgning om tilskud til udstillingen "Observationer fra det nordlige Vendsyssel" Åben sag
14. Frigivelse af midler til Mungo Park teaterfestival forår 2007 Åben sag
15. Udskydning af projekt kunst, lyd & Lysevent i Arena Nord til 2007 Åben sag
16. Status projektudvikling af Arena Nord-park og Multihus i forlængelse af budgetvedtagelse 2007 Åben sag
17. Fortsat udvikling af eliteidrætten i Frederikshavn Kommune Åben sag
18. Etablering af elevator i Frederikshavn Kunstmuseum Åben sag
19. Vedtægter Musikskolen i Frederikshavn Kommune Åben sag
20. Studietur Kultur- og Fritidsudvalget efterår 2006 Åben sag
21. Uddelegering af budgetrammer til lavest identificerbare omkostningssted Åben sag
22. Budgetopfølgning på drift, projekter og anlæg Åben sag
23. Økonomirapport Åben sag
24. Henvendelser og invitationer Åben sag

    

1. Konstatering af Kultur- og Fritidsudvalgets
sammensætning
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 558443
Sbh: BK/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Pr. 1. januar 2007 består Kultur- og Fritidsudvalget af følgende
medlemmer:
Bjarne Kvist
Steen Jensen
Jytte Schaltz
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Ole Rørbæk Jensen
Palle Thomsen
Inger Støtt
Mogens Brag
 
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Taget til efterretning.

Fraværende:

    

2. Valg af formand
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 558443
Sbh: BK/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Valg af formand.

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Bjarne Kvist blev valgt.

Fraværende:

    

3. Valg af næstformand
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 558443
Sbh: BK/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Valg af næstformand.
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Mogens Brag blev valgt.

Fraværende:

    

4. Valg af 1 medlem til Bangsboudvalget
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 558382
Sbh: BK/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Med stemmeret. Frederikshavn Byråd nedsatte i sit møde den 29. maj
1995 et Bangsboudvalg som rådgivende brugerorgan for udviklingen af
Bangsbo området.
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Forsyningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget udpeger hvert et
medlem. Øvrige medlemmer repræsenterer brugere i området.
 
 
Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
udpeger 1 medlem til Bangsboudvalget.

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Udvalget udpegede Bjarne Kvist.

Fraværende:

    

5. Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Frederikshavn
Teaterforening
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 558378
Sbh: BK/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Med stemmeret. Jf. § 6 i Vedtægter for Frederikshavn Teaterforening
består foreningens  bestyrelse af 7 personer. 6 bestyrelsesmedlemmer
vælges på generalforsamlingen. Valgene gælder for 2 år, idet 3
medlemmer afgår på skift hvert andet år. 1 bestyrelsesmedlem
udpeges af Frederikshavn kommunes Kultur- og Fritidsudvalg for 4
år ad gangen, idet udpegningen følger byrådets valgperiode.
 
Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Frederikshavn Teaterforening for
perioden 1. januar 2007 til 31. december 2009. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Udvalget udpegede Jytte Schaltz.

Fraværende:

    

6. Valg af 1 medlem til Kulturelt Samråd
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 558340
Sbh: BK/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Med stemmeret. Jf. § 4 Vedtægter for Kulturelt Samråd, Frederikshavn
består Kulturelt Samråd af 9 medlemmer – heraf vælges 1 medlem
direkte af Kultur- og Fritidsudvalget blandt egne medlemmer.
 
Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
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udpeger 1 medlem til bestyrelsen.

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Udvalget udpegede Steen Jensen.

Fraværende:

    

7. Valg af 2 medlemmer til Brugerbestyrelsen Iscenter
Nord
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 551341
Sbh: BK/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Med stemmeret. Jf. § 5 i Vedtægter for Brugerbestyrelsen, Iscenter
Nord, Frederikshavn består bestyrelsen af 7 medlemmer – heraf
udpeger Kultur- og Fritidsudvalget 2 medlemmer.
 
Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.
 
 
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Udvalget udpegede Kim Dalsager og Niels Chr. Larsen.

Fraværende:

    

8. Valg af 1 medlem til Vendsyssel Festivals
repræsentantskab
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 558366
Sbh: BK/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Med stemmeret. Jf. § 2 i Vedtægter for Vendsyssel Festival består
repræsentantskabet af følgende medlemmer:

·          Den valgte styrelse af Vendsyssel Festival
·          En repræsentant udpeget af hver af de tilskudsgivende

kommuner
·          En repræsentant udpeget af hver af de koncertarrangører, der

indenfor de seneste 3 år har afholdt koncerter i Vendsyssel
Festivals regi

·          De af Vendsyssel Festival udpegede områdeledere
·          De af repræsentantskabet valgte revisorer
·          En repræsentant for Vendsyssel Festivals Venners bestyrelse

 
Vendsyssel Festival er en paraplyorganisation bestående dels af
repræsentanter for lokale musikarrangører og dels af kommunale
repræsentanter i festivalens dækningsområde.
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Formålet er, at arrangere en række kvalitetskoncerter i landsdelen i
sommersæsonen. Repræsentantskabets fornemste opgave er, at være
organisationens højeste myndighed og at vælge bestyrelsen.
 
Repræsentantskabet mødes 1 gang årligt.
 
Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget
udpeger 1 medlem til repræsentantskabet for Vendsyssel Festival.
 
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Udvalget udpegede Svend Petersen.

Fraværende:

    

9. Visioner for Kultur- og Fritidsområdet
 
 

 Åben
sag
 
Sagsnr:
505334
Sbh:
BK/csc

 
Besl.komp:
BYR/KFU

Sagsfremstilling
Den 22. marts 2006 bemyndigede Sammenlægningsudvalget dets undervalg at drøfte og beslutte
hensigtserklæringer vedrørende forslag til visioner, målsætninger og serviceniveau på egne
ansvarsområder, dog med bemærkning om, at serviceniveau først kan fastlægges endeligt i forbindelse
med budgetvedtagelse for 2007. 
På baggrund heraf har Kultur- og Fritidsafdelingen udarbejdet forslag til visioner med henblik på 
drøftelse og videreudvikling i Kultur- og Fritidsudvalget (se bilag 2).  
Forslaget har taget afsæt i de visioner som sektorstyregruppen for kultur- og fritidsområdet udarbejde i
efteråret 2005, og som var til høring blandt relevante aktører og behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget.
Forslaget søger også at skabe sammenhæng med Børne- og Kulturforvaltningens overordnede visioner
og visioner for børne- og ungeområdet (se bilag 3).  
Indstilling
Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter det administrative oplæg til
visioner på kultur- og fritidsområdet.
                                                                                                                                                                
Bilag  Fordeling
1 Visionsnotat for Kultur- og Fritidsområdet, november 2006 / sektorrapport for

Kultur- og Fritidsområdet, december 2005 (ED475405 v5) 
KFU

2 Forslag til visioner for Kultur- og Fritidsområdet, september 2006 (525302 v2) KFU
3 Børne- og Ungdomsudvalgets visioner for området (515843 v7) KFU
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 21. september 2006
Fraværende: Inger Støtt og Jytte Schaltz
Sagen genoptages.
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 3/1-2007:
Visionspapiret har været til behandling i Kulturgruppen, i musikskolen, i biblioteket og i
museumsgruppen.
 
Bidragene er søgt inddraget i den foreliggende version, der fremsendes til behandling.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at visionerne anbefales over for Byrådet.
 
 
 
Bilag  Fordeling
4 Udkast til drøftelse - Visioner for Kultur- og Fritidsområdet 1. KFU/BYR
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udgave (ED559339 v/3)
 
 
 

Elektroniske bilag:
 Visioner for Kultur- og Fritidsområdet v3.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Godkendt.

Fraværende:

    

10. Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender 2007
 
 

 Åben
sag
 
Sagsnr:
486870
Sbh:
BK/aac

 
Besl.komp:
KFU

Sagsfremstilling
Sammenlægningssekretariatet har udarbejdet forslag til mødekalender for 2007 for Byrådet og de
stående udvalg. 
Af planen fremgår, at der skal være eet møde i Økonomiudvalget og eet møde i Byrådet hver
måned. Juli måned er mødefri. 
For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til Økonomiudvalget og Byrådet
er møder i fagudvalgene foreslået fastlagt som møde i 1. alternativt 2. uge i hver måned. 
Den foreslåede mødeplan er for Byrådets vedkommende godkendt i Sammenlægningsudvalget den
20. september 2006. 
Kultur- og Fritidsafdelingen foreslår følgende plan for møder i 2007:
- onsdag den 3. januar
- onsdag den 7. februar
- onsdag den 7. marts
- onsdag den 11. april
- onsdag den 2. maj
- onsdag den 6. juni
- onsdag den 1. august
- onsdag den 5. september
- onsdag den 3. oktober
- onsdag den 7. november
- onsdag den 5. december
 
Møderne foreslås afholdt kl. 15.00.
 
Mødested fastlægges senere.
 
Indstilling
Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at
- mødekalender for 2007 fastlægges
- mødet den 3. januar udgår
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 19. oktober 2006
Fraværende: Palle Thomsen, Jytte Schaltz og Inger Støtt
Godkendt - mødet den 3. januar 2007 fastholdes. Mødet den 21. december 2006 aflyses.

 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3/1-2007:
Formanden opfordrer til, at der findes en ny dato til erstatning for mødet den 1. august.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at mødet holdes 1 uge senere (8. august 2007).

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4328_Visioner%20for%20Kultur-%20og%20Fritidsomr�det%20v3.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4328_Visioner%20for%20Kultur-%20og%20Fritidsomr�det%20v3.pdf
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Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Augustmødet afholdes den 8.8.07 kl. 15.30.

Fraværende:

    

11. Ansøgning om tilskud til Nordjyske Strygere i 2007
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 556068
Sbh: BK/csc

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Nordjyske Strygere søger om økonomisk støtte til de planlagte
aktiviteter i 2007. 
 
Ansøgningen beskriver det forløbne år i foreningen med mange
koncerter og fejringen af 5. års jubilæum i Abildgård Kirke med en
offentlig koncert.
 
Den fortsatte aktivitetsfremgang skyldes, at 2/3 af orkestrets indtægter
nu er koncertindtægter.  Det er med henblik herpå, at orkestret forsøger
at skaffe midler til en cd-indspilning, der kunne anvendes som
promoveringsgrundlag for orkestret.
 
Det amtslige Musikudvalg  nedlægges pr. 1/1-2007, hvorefter orkestrets
hidtidige tilskud (40.000 kr.)   tilstilles orkestret. Midlerne formidles
administrativt gennem Frederikshavn Kommune og gennem Kulturaftale
Nordjylland. 
 
Ansøgningen er bilagt regnskab for perioden 1. juli 2005 – 30. juni
2006. Regnskabet udviser et driftsresultat på –5.306.77 kr.
 
Som det fremgår af vedlagte bilag søger orkestret støtte til en række
projekter i 2007. Det gælder følgende projekter:

·          Koncert Frederikshavn 27. januar
·          Forårskoncert
·          Vendsyssel Festival
·          Efterårskoncert
·          Fladstrand Kirke
·          Julekoncerter
·          CD indspilning

 
Der søges om en støtte på 100.000 kr. i Frederikshavn Kommune.
 
Fra Kultur- og Fritidsudvalget i gl. Frederikshavn Kommune har
Nordjyske Strygere i årene 2005 og 2006 modtaget driftsstøtte
henholdsvis på 10.000 kr. og 30.000 kr.
 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om økonomisk støtte til aktiviteter i

2007. Bilagt regnskab og budget (ED549486)
KFU
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Elektroniske bilag:
 Tids- og handleplan for vedtægter for Musikskolen i NY Frederikshavn

Kommune.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Ansøgningen imødekommes med 10.000 kr.

Fraværende:

    

12. Ansøgning om støtte til lys-, fotoprojektet "Verdens
Ender"
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 551813
Sbh: BK/CHCR

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
”Verdens Ender” er et projekt, hvor en dansk produktionsleder dels
ønsker at repræsentere Danmark på ”Bienal El Fin del Mundo” i Ushuaia
i Ildlandet i Argentina i marts 2007, dels at vise det danske bidrag på
Grenen umiddelbart efter.
 
”Verdens Ender” beskrives som et internationalt kunstprojekt, hvor der
dels på den ene side langs en rute i naturen opsættes stedspecifikke
installationer, dels på den anden side arrangeres en traditionel udstilling
et sted i lokalsamfundet. Der anvendes lys og lys til installationerne i
naturen samt lyd og lys suppleret med foto til udstillingen.
 
”Verdens Ender” oplyser, at der samarbejdes med Skagen Turistforening
og Nordjyske Medier og at der desuden er sendt ansøgninger til bl.a.
Lufthansa, Grenen Kunstmuseum, Spar Nord Bank samt Det obelske
Familiefond, der allerede har bevilget tilskud.
 
Det samlede budget er beregnet til 512.000 kr.
 
Frederikshavn Kommune søges om 100.000 kr. til produktionen og
50.000 kr. til markedsføring.
 
Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller,  at sagen drøftes.
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om støtte til projektet Verdens Ender

med projektbeskrivelse. (ED559430)
KFU

2 Budget pojekt Verdens Ender. (ED559433) KFU
 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om støtte til projektet Verdens Ender med

projektbeskrivelse.pdf
 Budget projekt Verdens Ender.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Ansøgningen kan ikke imødekommes.

Fraværende:

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/3928_Tids-%20og%20handleplan%20for%20vedt�gter%20for%20Musikskolen%20i%20NY%20Frederikshavn%20Kommune.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/3928_Tids-%20og%20handleplan%20for%20vedt�gter%20for%20Musikskolen%20i%20NY%20Frederikshavn%20Kommune.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/3928_Tids-%20og%20handleplan%20for%20vedt�gter%20for%20Musikskolen%20i%20NY%20Frederikshavn%20Kommune.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4334_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20projektet%20Verdens%20Ender%20med%20projektbeskrivelse.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4334_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20projektet%20Verdens%20Ender%20med%20projektbeskrivelse.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4334_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20projektet%20Verdens%20Ender%20med%20projektbeskrivelse.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4335_Budget%20projekt%20Verdens%20Ender.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4335_Budget%20projekt%20Verdens%20Ender.pdf
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13. Ansøgning om tilskud til udstillingen "Observationer
fra det nordlige Vendsyssel"
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 554236
Sbh: BK/aac

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Malerne Lene Palm Larsen og Jette Wistoft Noyes udstiller på
Frederikshavn Kunstmuseum i perioden 3. november 2007 til 6. januar
2008. Udstillingen har som emne at afkode landskabet og mennesker i
Vendsyssel. Udstillingen er navngivet Observationer fra det nordlige
Vendsyssel”, Nordjyske observationer, Vendsyssel all over og
Landskabet viser ansigt og ansigtets landskab. Udstillingen skal
endvidere vises andre steder i Danmark.
 
Ansøgningen beskriver de fælles og individuelle projekter, som også
omfatter en række malerier med andre fortolkninger af landsdelens
mennesker og landskab.
 
Det medsendte budget viser
 
Budget for fællesudgifter 46.300 kr.
Budget for udgifter -  Lene Palm Larsen 225.800 kr.
Budget for udgifter -  Jette Wistoft Noyes 228.300 kr.

 
Budgetbeløbene dækker udgifter til katalog, materialer og arbejdsløn.
 
Der søges ikke om et specifikt beløb, men ansøgerne oplyser, at der
også søges tilskud fra fonde.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om tilskud til udstillingen

"Observationer fra det nordlige Vendsyssel”
(ED554141)

KFU

 
 
 
 
 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om tilskud til udstillingen Observationer fra det nordlige

Vendsyssel i november 2007.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Ansøgningen kan ikke imødekommes.

Fraværende:

    

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4329_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20udstillingen%20Observationer%20fra%20det%20nordlige%20Vendsyssel%20%20i%20november%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4329_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20udstillingen%20Observationer%20fra%20det%20nordlige%20Vendsyssel%20%20i%20november%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4329_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20udstillingen%20Observationer%20fra%20det%20nordlige%20Vendsyssel%20%20i%20november%202007.pdf
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14. Frigivelse af midler til Mungo Park teaterfestival forår
2007
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 519304
Sbh: BK/crch

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune og Mungo Park Teateret – Allerød, har indledt
samarbejde i forlængelse af den satsning, der i kommunen er gjort
vedr. etablering af Ambitionsfabrik og udvikling af projekt Ungwelt. I
forlængelse af denne satsning er der skabt et tæt netværkssamarbejde
til kreative miljøer i Danmark.
 
Et af de helt centrale udviklingsmiljøer på det eksperimenterende
teaterområde er teateret Mungo Park fra Allerød. Gennem besøg og
fælles dialog er indledt et samarbejde mellem kommunen og teateret,
hvis første konkrete udtryk er ideen om en teaterfestival i foråret.
 
Samarbejdet er et målrettet led i udviklingen af kreative miljøer i
Frederikshavn – miljøer som indgår i en kæde af kreative miljøer i
Danmark. Gennem dette samarbejde skal skabes arbejdspladser i
oplevelsesområdet.
 
”En fremtid med 5 – 8 professionelle teaterfolk i Frederikshavn.”
 
Arbejdspladser af denne type kræver sammenhæng med andre kreative
miljøer på det nationale og internationale niveau – for dermed klart at
signalere kvalitet i de kunstneriske valg og arbejdsmetoder.
 
Som det fremgår af vedlagte projektskitse kunne dette
projektsamarbejde symbolisere ”den nyttige opdagelsesrejse” også
Frederikshavn Kommune skal ud på i de kommende år.
 
Kvalitet i oplevelser – kvalitet i samtalerne mellem borgere – vil være
det centrale udgangspunkt for Mungopark Festival 2007 i Frederikshavn.
 
Projektet har som hovedformål to væsentlige sigtepunkter – først og
fremmest at give borgere i Frederikshavn Kommune nogle unikke
teateroplevelser – dernæst gennem udvikling af workshops, at
understøtte de mødefelter, der de senere år et skabt mellem erhvervsliv,
kommune og uddannelsesinstitutioner.
 
Der vedlægges idéskitse til projektet.
 
Frederikshavn Kommune forpligter sig til at stille faciliteter til rådighed,
samt at disponere en bevilling til det videre planlægningsarbejde. Der
skal i planprocessen etableres et endeligt budget for projektet, og det
endelige omfang og plan for praktisk gennemførelse af festivalen skal
udvikles. Festivalen kan placere aktiviteter i Sæby, Skagen og
Frederikshavn.
 
Det forventes, at der skal disponeres en økonomisk ramme på 150.000
kr. til festivalen.
 
Derudover skal Frederikshavn Kommune skabe grundlaget for en aktiv
markedsføring af festivalen – det anbefales, at økonomiudvalget ansøges
om støtte til dette. Det anslås, at der skal disponeres 100.000 kr. til
markedsføring og gennemførelse af workshops.
 
Frederikshavn Kommunes informationsafdeling og udviklingsafdeling
inddrages i udviklingen af projektet.
 
Det anbefales, at der etableres samarbejde/dialog med de eksisterende
teatertilbud i Frederikshavn Kommune i forbindelse med festivalen.
 
Festivalen gennemføres i uge 16 (april), 2007.
 

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
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- Kultur- og Fritidsudvalget disponerer 150.000 kr. til festivalen
- ansøgningen videresendes til økonomiudvalget med henblik på tilskud
til markedsføring af projektet.
 
 
 
Bilag  Fordeling
1 Oplæg til Mungo Park teaterfestival forår

2007 (ED559238)
KFU/ØU

2 Mungo Park Grundlov (ED561056) KFU/ØU
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektroniske bilag:
 Mungo Park Grundlov.pdf
 Oplæg til Mungo Park teaterfestival - forår 2007_v1.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Godkendt.

Fraværende:

    

15. Udskydning af projekt kunst, lyd & Lysevent i Arena
Nord til 2007
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 525446
Sbh: BK/lra

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Arena Nord har søgt det gl. Kultur- og Fritidsudvalg om tilskud til
afvikling af et projekt med kunst, lyd & lys i Arena Nord.

I forbindelse med Light Vision 2006 var der planlagt en række mindre
selvstændige events med fokus på kunst, lys & lyd til understøtning af
Light Vision 2006 som bl.a. afviklede en konference i Arena Nord. I
Arena Nords foyer og repos skulle vises en kunstudstilling med den
lokale billedhugger Christian Svendsen, med en komposition af mørke,
lys og lyd suppleret af yderligere en kunstner. 4-10 kunstværker i form
af skulpturer fra 4-5 meter ned til 1,5 m skulle præsenteres. 
Arrangørerne planlagde entrégivende arrangementer samt  en
åbningstid i både dag- og aftentimerne på hverdage i ugerne 46 - 48. 
Arrangementerne skulle krydres med vinsmagning og musikoplevelser i
form af klassiske kompositioner fremført på guitar, klaver eller som
opera. 

Det var og er arrangørernes hensigt, at videreudvikle konceptet til en
kunst- og design festival i 2007/2008, med fokus på lyset, lyden,
kunsten og design i den mørklagte arena.  Til festivalen skulle
samarbejdes med designere indenfor møbel-, tøj- og lysdesign,  med
arkitekter, kunstnere og lydspecialister i en præsentation af ideer og
produkter understøttet af mindre koncerter og foredrag.

Forventede samarbejdspartnere ville være Det nordjyske

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4330_Mungo%20Park%20Grundlov.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4330_Mungo%20Park%20Grundlov.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4331_Opl�g%20til%20Mungo%20Park%20teaterfestival%20-%20for�r%202007_v1.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4331_Opl�g%20til%20Mungo%20Park%20teaterfestival%20-%20for�r%202007_v1.pdf
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Musikkonservatorium og Ny Musik i Frederikshavn. Endvidere skulle
Power Supply og billedhuggeren Christian Svendsen medvirke.

Projektet skulle have egen markedsføring og projektstyringen varetages
af Arena Nord med direktør Claus Pedersen som projektansvarlig.

Projektets gennemførelse ville være afhængig af sponsorstøtte,
herunder støtte fra Frederikshavn Kommune på kr. 30.000.

 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 7. august 2006 15.000 kr. til
det skitserede projekt på baggrund af projektbeskrivelsen. 

 

Efterfølgende har Arena Nord meddelt, at det skitserede projekt ønskes
rykket til februar/marts 2007. 

 

På baggrund af redegørelse fra den projektansvarlige, godkendte Kultur-
og Fritidsudvalget den 4. december 2006, at projektet udskydes til
februar-marts 2007.

 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
- bevillingen for 2007 frigives
- rapport forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget efter projektets
afslutning
 
Bilag  Fordeling
1 Projektbeskrivelse Kunst- lys & lyd event 2007

med anmodning om overførsel af tilskud 
(ED558175)

KFU

 
 
 
 

Elektroniske bilag:
 Projektbeskrivelse Kunst- lys & Lyd event 2007 med anmodning om

overførsel af tilskud.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Godkendt.

Fraværende:

    

16. Status projektudvikling af Arena Nord-park og
Multihus i forlængelse af budgetvedtagelse 2007
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 379647/533653
Sbh: BK/JADA

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
I forlængelse af budgetvedtagelsen 2007 har forvaltningen igangsat
forberedelse af det projektudviklingsforløb, der skal være det kommende
halve år på de to udviklingsområder.
 
Der er i budgettet afsat udviklingsmidler til processen med henblik på

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4336_Projektbeskrivelse%20Kunst-%20lys%20&%20Lyd%20event%202007%20med%20anmodning%20om%20overf�rsel%20af%20tilskud.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4336_Projektbeskrivelse%20Kunst-%20lys%20&%20Lyd%20event%202007%20med%20anmodning%20om%20overf�rsel%20af%20tilskud.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4336_Projektbeskrivelse%20Kunst-%20lys%20&%20Lyd%20event%202007%20med%20anmodning%20om%20overf�rsel%20af%20tilskud.pdf
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aftale med ekstern konsulent til opgaven.
 
Som forberedelse og kvalificering af processen er den 18, december
2006 afholdt møde for hovedinteressenterne i projekterne.
 
Dagsorden fra mødet vedlagt.
 
På mødet blev processen gennemgået, og der blev drøftet de
hovedudfordringer til ligger i opgaven. Der blev desuden drøftet
gruppens sammensætning – med henblik på evt. yderlige interessenter i
koordineringsgruppen.
 
Det blev anbefalet, at erhvervsområdet og ungdomsområdet, specielt
ikke foreningsorganiserede blev repræsenteret gennem
ungdomsnetværket i kommunen.
 
Der foreslås følgende koordinationsgruppe:
2 repræsentanter fra FUF (Henrik Carlsen og Elin Melchiorsen)
2 repræsentanter fra SIF (Johnny Risager Jørgensen, Jesper Johansen)
Arena Nord (direktør Claus Pedersen)
Repræsentant fra Frederikshavn Erhvervsråd (direktør Jørgen Ove
Jensen)
Repræsentant fra Frederikshavn Kommunes Ungdomsnetværk
(ungdomschef Britta Andersen)
2 repræsentanter fra byrådet (ikke udpeget)
 
 
Der foreslås følgende kommissorium.
 
Der gennemføres en proces fra januar til maj med:
 

-          inddragelse af interessenter og brugere i Arena Nord området,
samt relevante interessenter i lokalområdet

-          udvikling af partnerskabsmodeller for mulige samarbejder med
nationale fonde og organisationer, samt Aalborg Universitet
vedr. Arkitektur og design

-          udvikling af forskellige scenarier og planløsninger for det
samlede område ved Arena Nord

samt
-          skabe dokumentation for erhvervsmæssig og foreningsmæssig

bæredygtighed – samt udvikle strategier for ” foreningsliv –
udfordringer mod 2015”

-          vurdere følgeelementer i processen – overnatningsfaciliteter og
stadionfaciliteter

-          vurdere projekterne i sammenhæng, men med mulighed for at
træffe beslutning om dem hver for sig

 
Der tilknyttes ekstern konsulent til opgaven.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at

- den nedsatte koordinationsgruppe godkendes
- kommissoriet godkendes
- de afsatte midler – 500.000 kr. – disponeres til opgaven.

 
 
Bilag  Fordeling
1 Projektbilag  helse- og oplevelsescenter v/Arena

Nord (ED532042)
KFU

2 Projektbilag  etablering af Multihus (ED532061) KFU
3 Mødeindkaldelse 18.12.06  Arena Park, Multihus,

overnatningsfaciliteter, evt. Stadion (ED559945)
KFU

 
 
 

Elektroniske bilag:



file:///P|/Kultur-_og_Fritidsudvalget_667_03-01-2007_419.htm[20-06-2012 09:01:14]

 Projektbilag Helse- og oplevelsescenter vArena Nord.pdf
 Projektbilag etablering af Multihus.pdf
 Mødeindkaldelse 18.12.06 Arena Park, Multihus, overnatningsfaciliteter,

evt. Stadion.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Godkendt - sagen genoptages med henblik på udpegning af politiske
repræsentanter i koordinationsgruppen og evt. supplement af gruppen.

Fraværende:

    

17. Fortsat udvikling af eliteidrætten i Frederikshavn
Kommune
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 430359
Sbh: BK/aac

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Frigivelse af midler til elitesatsning 2006
 
I forlængelse af Frederikshavn Kommunes idrætspolitik vedtog
Frederikshavn Byråd ved budget 2006 en budgetbemærkning om fortsat
udvikling af eliteidrætten. Idrætspolitikken har siden dens vedtagelse i
2001 dannet grundlag for de mange investeringer, der har været på
idrætsområdet i Frederikshavn Kommune. Idrætsrådet diskuterer
løbende de opfølgninger, som idrætspolitikken anbefaler.  Der indledtes
derfor i foråret 2005 en proces med henblik på at rette fokus på en
fortsat udvikling af eliteidrætten. Eliteidrætten og ikke mindst den
professionelle idræt oplever både lokalt og også nationalt stigende krav
om professionalisering og kapitaldannelse. En professionalisering af ikke
mindst sponsorområdet anses for helt afgørende for et lokalområdes
mulighed for at understøtte professionel idræt.  Kultur- og
Fritidsudvalget foretog yderligere i foråret 2005 sonderinger vedr.
kraftcentre, sportscollege m.v. med henblik på at afdække mulighederne
indenfor området.
 
For at følge op på udviklingen afsatte Frederikshavn Byråd i budget
2006 og efterfølgende år midler til at understøtte processen. Som det
fremgår af budgetbemærkningen, er det af afgørende betydning, at
udviklingen sker i et tæt samarbejde mellem de større klubber i
Frederikshavn Kommune, og ikke mindst gennem et tæt samarbejde
mellem Frederikshavn Fox og, Frederikshavn Ishockeyklub Elite Nord.
Som igangsætning af arbejdet nedsattes i efteråret en arbejdsgruppe.
 
Som ramme for det nye arbejde fremlægges nu følgende skitse:
 
1. Elitebusiness
Mellem de 2 selskabsdannelser indledes nu et samarbejde om en fælles
markedsføringsindsats med henblik på opkvalificering af sponsorarbejdet
for de 2 selskaber. Der udvikles fælles sponsoreringsmateriale, etableres
en fast samarbejdsstruktur samt indgås dialog med nationale-  og
regionale virksomheder med henblik på sponsoraftaler. Som det fremgår
af budgetbemærkningen overføres den afsatte bevilling til Elite Nord og
Frederikshavn Fox.  Ved årsafslutningen fremsendes kort afrapportering
til Frederikshavn Kommune.
 
2. Særlige eliteaktiviteter
Gennem de eksisterende støtteordninger i det kommunale system
suppleret med ekstern støtte understøttes eliteklubbernes mulighed for
fælles branding og sponsorindsats, understøtning af særlige talenter,
tiltrækning af professionelle kompetencer m.v.

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4343_Projektbilag%20Helse-%20og%20oplevelsescenter%20vArena%20Nord.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4343_Projektbilag%20Helse-%20og%20oplevelsescenter%20vArena%20Nord.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4344_Projektbilag%20etablering%20af%20Multihus.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4344_Projektbilag%20etablering%20af%20Multihus.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4345_M�deindkaldelse%2018.12.06%20Arena%20Park,%20Multihus,%20overnatningsfaciliteter,%20evt.%20Stadion.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4345_M�deindkaldelse%2018.12.06%20Arena%20Park,%20Multihus,%20overnatningsfaciliteter,%20evt.%20Stadion.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4345_M�deindkaldelse%2018.12.06%20Arena%20Park,%20Multihus,%20overnatningsfaciliteter,%20evt.%20Stadion.pdf
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3. Eliteudvalg
I samarbejde med paraplyorganisationer, Idrætsråd m.v. foreslås
etableret et særligt eliteudvalg. Eliteudvalgets opgave er i forlængelse af
idrætspolitikken, at udvikle eliteområdet i samarbejde med kommunens
større klubber, Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark med henblik
på at understøtte Frederikshavn som et elitesatsningsområde.
Eliteudvalget sammensættes af repræsentanter fra
paraplyorganisationerne og klubberne som har deltaget i
udviklingsarbejdet.  Kultur- og Fritidsafdelingen fungerer som sekretær.
Forslaget om eliteudvalg skal efterfølgende udvikles i dialog med
Idrætsrådet og SIFK.
 
Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 22. maj 2006, at frigive 2 x
125.000 kr. til Elite Nord og Frederikshavn Fox. Udvalget anbefalede
samtidig det foreslåede udviklingsarbejde.
 
 
Den 4. december 2006 blev en afrapportering for aktiviteterne for 2006
forelagt Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Elite Nord og Frederikshavn Fox informerer om, at første års
samarbejder har fokuseret på en videreudvikling af sponsorarbejdet, i en
tæt dialog mellem aktørerne. Som det fremgår af det videre har fokus
rettet sig mod en generel opkvalificering af sponsorarbejdet - både mod
fællesindsatser og med det nationale marked.
 
Det er målsætningen, at fortsætte udviklingen i 2007.  Frederikshavn
Fox og Elite Nord ansøger derfor om at få overført den afsatte bevilling
for 2007.
 
Bevillingen har for 2006 været 250.000 kr.  og for 2007 er bevillingen
500.000 kr.
 
Ved afslutningen af 2007 skal fremsendes evaluering af det samlede
arbejde i 2006 og 2007 med henblik på vurdering af indsatsens
resultater. Der skal samtidig vurderes, om det igangsatte elitearbejde
skal videreudvikles med inddragelse af øvrige idrætsgrene - badminton,
floorball og fodbold. 
 
 
Uddrag fra rapporten:
 
Indsatser iværksat i 2006!
 
Fælles aktiviteter:
Der har løbende været holdt ca. 10 møder mellem parterne, hvor man
har lavet forberedende aktiviteter, der skal munde ud i, at vi i starten af
januar har et færdigt koncept for hvordan vi vil takle de store
landsdækkende virksomheder.
 
 
Konkret har man allerede i fællesskab bearbejdet Vacan Solei og TDC.
Aktuelt er man i gang med at bearbejde Super Best i forbindelse med
ejerskifte og konceptskifte fra Super Spar til Super Best i butik i
Frederikshavn. Denne snak er siden blevet yderligere aktuel i
forbindelse med at Super Best har overtaget Dreisler og således har 4
butikker i Frederikshavn og yderligere butikker i Skagen, Sæby og
Østervrå.
 
Aktiviteter i Elite Nord Frederikshavn A/S
I løbet af 2006 har Elite Nord Frederikshavn A/S investeret og brugt en
del ressourcer på at forbedre de elektroniske muligheder for eksponering
i forbindelse med Oddset liga kampe. I sportens verden sker der
konstant en udvikling for eksponering, og vi følte derfor det krævede en
opjustering på de elektroniske eksponeringsmuligheder. Vi har fået det
eksisterende system opjusteret (storskærm i hallen) og tilføjet en ekstra
dimension for eksponering for vores Erhvervsklub (eksponering via
fladskærm i Erhvervsklubben).
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Vi har ligeledes inden for det sidste halve år lanceret "White Hawks"
avisen, som udkommer sammen med NORDJYSKE Stiftstidende 4 gange
pr sæson, i sæsonen 2006/2007. Dette for at markedsføre
eliteishockeyen, fortælle baggrundshistorier og give et indblik i den
verden der findes omkring ishockeyen, både med perspektiver set fra
samarbejdspartnere/sponsorer og tilskuerne.
 
Både den elektroniske eksponering og eksponering via vores udgivelser
er videreudvikling af de mere traditionelle måder at eksponere sig på,
via bandereklamer og lignende.
 
Slutteligt arbejdes der på at få udviklet en decideret sponsorbrochure,
der skal bruges i det mere direkte salgsarbejde.
 
Elite Nord Frederikshavn A/S føler at de er godt rustet til at tage imod
udfordringen om de attraktive landsdækkende sponsorer.
 
Aktiviteter i Frederikshavn FOX:
I Frederikshavn FOX er man i gang med at lægge en sidste hånd på en
brochure, der ikke bare skal bruges i det daglige sponsorarbejde, men i
høj grad også skal præsentere FOX over for potentielle landsdækkende
storsponsorer.
 
Brochuren er en profilbrochure, der præsenterer FOX's vision,
kerneværdier, mål og midler.
 
For at kunne agere professionelt på linie med de øvrige ligaklubber, som
man  konkurrerer imod omkring landsdækkende sponsorater, har FOX
udvidet medarbejderstaben med endnu en administrativ medarbejder
ved at ansætte Mads Buje som administrationschef.
 
Med denne ansættelse bliver der mere tid til indgåelse af nye
sponsorater samt pleje af de sponsorater der allerede er indgået, lige
som der bliver tid til yderligere aktiviteter og til at finpudse hele
produktet, så det bliver mere attraktivt for både lokale og
landsdækkende sponsorer at investere i.
 
Kultur- og Fritidsudvalget tog i møde den 4. december 2006
afrapporteringen til efterretning og besluttede, at anbefale bevillingen
for 2007 overfor S-KFU. Endvidere anbefalede Kultur- og
Fritidsudvalget, at S-KFU i november modtager evalueringsrapport på
forløbet. 
 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at
- bevillingen for 2007 frigives
- evalueringsrapport forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget i
november 2007.
 
 
Bilag  Fordeling
1 Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem

Elite Nord og Frederikshavn FOX (ED556533)
KFU

2 Afrapportering for samarbejdet mellem
Frederikshavn Fox og Elite Nord (ED556554)

KFU

 
 
 

 
 
 
 

Elektroniske bilag:
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 Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og
Frederikshavn FOX.pdf

 Afrapportering for samarbejdet mellem Frederikshavn Fox og Elite
Nord_v1.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Godkendt. Udvalget ønsker en midtvejsevaluering før sommerferien 07.

Fraværende:

    

18. Etablering af elevator i Frederikshavn Kunstmuseum
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 522426
Sbh: BK/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kunstmuseum har gennem flere år gjort opmærksom på,
at en del af museet ikke er tilgængelig for bevægelseshæmmede.
 
Kultur- og Fritidsudvalget i gl. Frederikshavn Kommune har haft sagen
forelagt i forbindelse med budgetlægningen for 2006, men valgte ikke at
anbefale ansøgningen.
 
Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at sagen drøftes i forbindelse med
budget 2008.

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Godkendt.

Fraværende:

    

19. Vedtægter Musikskolen i Frederikshavn Kommune
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 549722
Sbh: BK/JanJ

 
Besl.komp: KFU/BYR

Sagsfremstilling
I forbindelse med kommunalreformen er det besluttet at sammenlægge
de 3 eksisterende musikskoler i henholdsvis Skagen, Frederikshavn og
Sæby til en musikskole pr. 1. januar 2007, hvorfor der skal udarbejdes
nye vedtægter for musikskolen.
 
I henhold til tids– og handleplan for ændring af vedtægter for
musikskolen i Ny Frederikshavn Kommune har der været gennemført en
proces for udarbejdelse af nye vedtægter med inddragelse af
bestyrelsesformændene for de 3 musikskoler, musikskolens ledelse,
kultur – og fritidsforvaltningen, udvalgsformanden samt Kunststyrelsens
musikskolekonsulent. Endvidere har der været gennemført høringsfase i
de 3 nuværende musikskolebestyrelser.
 
Høringssvarene i det foreliggende 4. udkast er indarbejdet i et
samarbejde mellem forvaltningen og ledergruppen.
 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4332_Handlingsplan%20for%20f�lles%20sponsorarbejde%20mellem%20Elite%20Nord%20og%20Frederikshavn%20FOX.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4332_Handlingsplan%20for%20f�lles%20sponsorarbejde%20mellem%20Elite%20Nord%20og%20Frederikshavn%20FOX.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4332_Handlingsplan%20for%20f�lles%20sponsorarbejde%20mellem%20Elite%20Nord%20og%20Frederikshavn%20FOX.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4333_Afrapportering%20for%20samarbejdet%20mellem%20Frederikshavn%20Fox%20og%20Elite%20Nord_v1.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4333_Afrapportering%20for%20samarbejdet%20mellem%20Frederikshavn%20Fox%20og%20Elite%20Nord_v1.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4333_Afrapportering%20for%20samarbejdet%20mellem%20Frederikshavn%20Fox%20og%20Elite%20Nord_v1.pdf
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Efter endelig godkendelse i Byrådet skal vedtægterne ifølge Musikloven
godkendes af Kunststyrelsen.
 
 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at vedtægterne anbefales
overfor Byrådet.
 
Bilag  Fordeling
1 Fjerde udkast til Vedtægt for Musikskolen i

Frederikshavn Kommune (ED556157)
KFU/BYR

 
 
 

Elektroniske bilag:
 Fjerde udkast til vedtægter for Musikskolen i Frederikshavn

Kommune.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Godkendt.

Fraværende:

    

20. Studietur Kultur- og Fritidsudvalget efterår 2006
 
 

 Åben
sag
 
Sagsnr:
519425
Sbh:
BK/aac

 
Besl.komp:
KFU

Sagsfremstilling
Udvalget fastlægger på mødet dato for studietur efterår 2006. 
Forvaltningen forelægger i mødet skitseoplæg til indstilling for studieturen.
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at dato for studieturen fastlægges
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 15. juni 2006
Fraværende: Jytte Schaltz
Studieturen planlægges af forvaltningen i oktober/november.
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. september
2006:
Studieturen afvikles i dagene 30/10 – 1/11-2006.  Forvaltningen redegør for status.
 
Indstilling
Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at studieturen gennemføres iht. fremlagte forslag
 
Bilag  Fordeling
1 Kort program til studietur dateret 18. september 2006 (ED541004) KFU
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 3/1-2007:
 
Kultur- og fritidsudvalget foretog den 30. og 31. oktober samt 1. november 2006 en studietur til
Århus, Kolding, København og Hillerød.
 
 
Et notat fra studieturen lægger op til fortsatte drøftelser om

·          Fortsat samarbejde med Midtjysk film.

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4338_Fjerde%20udkast%20til%20vedt�gter%20for%20Musikskolen%20i%20Frederikshavn%20Kommune.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4338_Fjerde%20udkast%20til%20vedt�gter%20for%20Musikskolen%20i%20Frederikshavn%20Kommune.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4338_Fjerde%20udkast%20til%20vedt�gter%20for%20Musikskolen%20i%20Frederikshavn%20Kommune.pdf
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·          Organisering og ejerskab af idrætsanlæg
·          Samarbejdsmuligheder mellem offentlige og private aktører vedrørende helhedskoncepter

vedrørende idrætsfaciliteter og brug af disse.
·          Samarbejde med landsdækkende organisationer på fritidsområdet og evt. støtte eller

medvirken fra organisationerne til anlæg og/eller drift af faciliteter
·          Organisering og drift af kulturhuse.

 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes med henblik på prioritering af projekter og
indsats.
 
Bilag  Fordeling
2 Notat studietur 2006 (ED555691) KFU

 
 
 
 

Elektroniske bilag:
 Notat Studietur 2006.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Drøftet.

Fraværende:

    

21. Uddelegering af budgetrammer til lavest
identificerbare omkostningssted
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 558624
Sbh: BK/aach

 
Besl.komp: KFU/BYR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Sammenlægningsudvalg vedtog den 22. november 2006
 regler om økonomisk styring. Reglerne indeholder en bestemmelse om, at
udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes budgetrammer til de
omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser:

 

Ø        at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til én person

Ø        at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret

 

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage
omplaceringer af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for
omkostningsstedets budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der
fremgår af de generelle budgetbemærkninger, skal respekteres.

Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med
de bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring.

 
Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at det udarbejdede forslag til
uddelegering af udvalgets budgetramme for 2007 anbefales overfor
byrådet
 
Bilag  Fordeling

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4339_Notat%20Studietur%202006.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4339_Notat%20Studietur%202006.pdf
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1 Uddelegering til lavest identificerbare
omkostningssted (ED279975)

KFU/BYR

 
 
 
 

Elektroniske bilag:
 Uddelegering til lavest identificerbare omkostningssted.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Godkendt.

Fraværende:

    

22. Budgetopfølgning på drift, projekter og anlæg
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 557819
Sbh: BK/CHCR

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Budgettets hoveddriftsområder gennemgås med henblik på eventuelle
yderlige politiske drøftelser som grundlag for forbrug.
 
Budgettets anlægsbevillinger samt projektbevillinger gennemgås med
henblik på yderligere politiske drøftelser vedrørende styring og
organisering af anlægsinvesteringer og projektprocesser.
 
Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at sagen drøftes.
 
Bilag  Fordeling
1 Matrix – relaterede projektområder v/3

(ED547694)
KFU

2 Budgettets hoveddriftsområder og
anlægsbevillinger(ED558576)

KFU

 
 
 
 

Elektroniske bilag:
 Matrix - skema over arbejdsområder - kultur budget 2007.pdf
 Drifts- og anlægsbudget Kultur- og Fritidsudvalget 2007-2010.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Drøftet.

Fraværende:

    

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4340_Uddelegering%20til%20lavest%20identificerbare%20omkostningssted.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4340_Uddelegering%20til%20lavest%20identificerbare%20omkostningssted.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4341_Matrix%20-%20skema%20over%20arbejdsomr�der%20-%20kultur%20budget%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4341_Matrix%20-%20skema%20over%20arbejdsomr�der%20-%20kultur%20budget%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4342_Drifts-%20og%20anl�gsbudget%20Kultur-%20og%20Fritidsudvalget%202007-2010.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4342_Drifts-%20og%20anl�gsbudget%20Kultur-%20og%20Fritidsudvalget%202007-2010.pdf
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23. Økonomirapport
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 555985
Sbh: BK/aac

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Der foreligger økonomirapport til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.
 
 
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Taget til orientering.

Fraværende:

    

24. Henvendelser og invitationer
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 498099/519800
Sbh: BK/aac

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Inspirationskatalog forebyg rygning blandt børn og unge - 
Kræftens Bekæmpelse (EDS519800/498099)
Kræftens Bekæmpelse har udgivet inspirationskatalog ”Forebyg rygning
blandt børn og unge”.  Kataloget giver nye ideer til, hvordan der kan
arbejdes med tobaksforebyggelse for kommunens børn og unge.
 
Kataloget kan ses i forvaltningen, men kan også downloades via
hjemmesiden http://www.rygning.com/materialer.asp?omraade=1
 
 
Blade fra Landsforeningen Danske Forsamlingshuse
(EDS542202)
Forvaltningen har modtaget Forsamlingshus Nyt fra juni og oktober
2006. Bladene fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.
 
 
 
 
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2007
Taget til orientering.

Fraværende:

Mødet hævet, oplæst kl. 17:30

Til stede: 
{fravær}

 

http://www.rygning.com/materialer.asp?omraade=1
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