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1. Aktivitets- og ansøgningspuljer
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 565656
Sbh: BK/jada

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Forvaltningen fremlægger oversigt over aktivitets – og ansøgningspuljer
i udvalgets område. Der vedlægges desuden oversigt over de bevillinger
der har været i de tre tidligere kommuner i 2004 og 2005.
 
Der anbefales en drøftelse af den praksis udvalget ønsker vedr. de
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forskellige puljer og den administrationspraksis udvalget ønsker på
området.
 
Forvaltningen vil efterfølgende udarbejde konkret forslag til praksis på
området.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes
 
Bilag  Fordeling
1 Samlet skema over anvendelse af frie

kulturmidler 2004 og 2005 (ED470239)
KFU

2 Ansøgningspuljer - Kultur- og Fritidsudvalget
(ED561623)
 

KFU

 
 
 
 

Elektroniske bilag:
 Samlet skema over anvendelse af Frie Kulturmidler 2004 og 2005.pdf
 Ansøgningspuljer - Kultur- og Fritidsudvalget.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Sagen drøftet.
Forvaltningen kommer med et oplæg om fremtidig procedure.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

2. Ansøgning om tilskud til afholdelse af
miniblomsterfestival v/forbrugermessen "Forår 2007" i
Aalborg
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 564436
Sbh: BK/anjo

 
Besl.komp: KFUSagsfremstilling

I forbindelse med forbrugermessen ”Forår 2007” i Aalborg Kongres og
Kulturcenter i perioden 23. marts – 25. marts 2007 er styregruppen bag
Blomsterfestivalen blevet tilbudt at lave en minifestival, som en forårs
appetitvækker, på pladsen foran Aalborg Kongres og Kulturcenter.
 
Lejen af det store område vil blive udlignet med lejen af vores pavilloner
ud fra devisen noget for noget. Mandetimer/arbejdskraft vil selvfølgelig
være på 100% frivilligt basis.
 
Styregruppen bag blomsterfestivalen vil derfor ansøge om et beløb på
30.000 kr. til følgende:
 

-          transport af pavilloner
-          markedsføringsmateriale, der passer ind i udstillingen
-          dekorationer
-          præmie til publikumskonkurrence

 
Blomsterfestivalens årlige budget på 75.000 kr. kan ikke bære denne
yderligere udgift.
 
Det vil være en fantastisk chance for en flot markedsføring af
Frederikshavn Kommune og de tiltag der hvert år trækker tusindvis af
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mennesker til byen. Det oplyses fra initiativtagernes side at antallet af
gæster forventes, at ligge på omkring 30.000 og at TV2 Nord med Per
Jensen og Henrik Arildskov, DR Nordjylland og 24 Nordjyske er aktive
deltagere på hele messen.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes
 
 
Bilag  Fordeling
1 Budget til miniblomsterfestival (ED564470) KFU
2 Ansøgning om tilskud til miniblomsterfestival

2007 (ED566829)
KFU

 
 
 

Elektroniske bilag:
 Budget til miniblomsterfestival.pdf
 Ansøgning om tilskud til miniblomsterfestival ….pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Oversendes til ØU.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

3. Ansøgning om støtte til koncertaktiviteter m.v. i NY
Musik Frederikshavn 2007
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 560706
Sbh: BK/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Foreningen NY Musik Frederikshavn har ”ny musik” som speciale og er
en af 4 koncertforeninger i Danmark med dette speciale. Foreningen
modtager således en særlig driftsstøtte fra Kunstrådet
(Kulturministeriets støtteordning).
 
Foreningens aktiviteter består af en blanding af koncerter og
musikarrangementer af professionelle af international standard til
amatøropførelser. Foreningen er ledet af en bestyrelse på 5 personer
med Niels Chr. Rasmussen som formand.
 
Programmet for 2007 indeholder en koncertserie, elektronika,
matinéserie med solister, arrangementet Lyrik & Musik samt 2 koncerter
med Ny Musiks husorkester Nordjysk Sinfonietta. Foreningen
planlægger endvidere en nordisk festival for instrumentalensembler
2007, elektronika festival 2008, en nordisk komponistkonkurrence 2009
samt flere mindre events. Aktiviteterne foregår primært i forskellige
lokaliteter i Frederikshavn og fra 2007 suppleret med lokaliteter i
Skagen og Sæby.
 
Ansøgningen er vedlagt budget for 2007.
 
Ny Musiks økonomi baserer sig dels på årlige driftstilskud fra stat amt
og kommune, dels på medlemskontingenter, entréindtægter og – hvor
det er muligt – tilskud fra fonde og sponsorer. Desuden søges ad hoc
midler til særlige begivenheder i foreningens regi.
Siden oprettelsen i 1996 har Ny Musik modtaget en samlet støtte fra
Frederikshavn Kommune på i alt ca. 200.000 kr. (stigende fra 12.000
kr. i 1996 til 40.000 kr. i 2006). I samme periode har foreningen

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4795_Budget%20til%20miniblomsterfestival.pdf
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modtaget en lille million kroner i tilskud fra stat, amt og diverse fonde.
 
Foreningen søger om tilskud i 2007 på 75.000 kr.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningens indstiller, at sagen drøftes
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om støtte til koncertaktiviteter

m.v. for 2007 (ED560705)
KFU

 
 
 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om støtte til koncertaktiviteter m.v. for 2007.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Der ydes et tilskud på 20.000 kr.. Der gøres opmærksom på, at der er mulighed for
at indsende ansøgning til april 07, hvor udvalget uddeler penge til kulturelle
aktiviteter.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

4. Ansøgning om støtte til en nordisk ensemblefestival
2007
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 560706
Sbh: BK/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Foreningen NY Musik i Frederikshavn skriver i sin ansøgning ”
Foreningen Ny Musik Frederikshavn etablerede i 2006 en
tilbagevendende serie af særlige begivenheder, som vi har betitlet Nyt
Nordisk. Serien danner rum for meget forskellige tiltag, men de enkelte
projekter har det tilfælles, at sigte internationalt og med en sådan vægt,
at det kan appellere til et større publikum. Det er tanken at udføre et
nyt projekt ca. hvert år. En stor koncert med Danmarks Radios
Kammerkor i august 2006 var første begivenhed i serien.
 
I 2007 planlægger vi en ensemblefestival med deltagelse af 5 (gode)
amatørensembler fra
Island, Norge, Sverige og Finland og med Ny Musiks egen Nordjyske
Sinfonietta som vært.
I de følgende år er der planer om en elektronika-festival, en nordisk
komponistkonkurrence og
en kammermusikfestival. Ny Musik står for planlægning og udførelse.
 
Gennem foreningens daglige drift og Ny Musiks solide forankring i det
lokale kulturliv har vi et
godt publikumsgrundlag samt de frivillige hænder, der er nødvendige for
at gennemføre den
logistiske side af de store arrangementer. For at styrke projekternes
udførelse med en professionel kompetence indskrives i budgetterne
honorar til en projektleder med relevante kvalifikationer. Foreningens
daglige drift finansieres bl.a. gennem ansøgte driftstilskud år for år hos
kommune,
region og Kunstråd. Nyt Nordisk projekterne tænkes finansieret via
øremærkede ansøgninger til offentlige instanser, private fonde og
sponsorer.
 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4786_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20koncertaktiviteter%20m.v.%20for%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4786_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20koncertaktiviteter%20m.v.%20for%202007.pdf
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Nærværende ansøgning tager sigte på et særligt tilskud fra
Frederikshavn Kommune på i alt
30.000 kr. til nordisk ensemblefestival 2007. Nærmere beskrivelse med
tidsplan og budget er vedlagt”.
 
Nordisk festival for amatørensembler finder sted i Nordjylland i perioden
10. – 12. august 2007 med base i Frederikshavn. Arrangøren er Ny
Musik Frederikshavn og værtsensemblet er Nordjysk Sinfonietta.
 
Der budgetteres med samlede udgifter på 110.000 kr. herunder et
tilskud fra Kultur- og fritidsudvalget på 30.000 kr.
 
Den Regionale Kulturaftale har bevilget 50.000 og endvidere er der
budgetteret med indtægter fra fonde og sponsorer på 30.000 kr.
 
Indstilling
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om tilskud til nordisk

ensemblefestival 2007 - Nyt Nordisk
(ED566179)
 
 

KFU

 
 
 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om tilskud til nordisk ensemblefestival 2007 - Nyt Nordisk.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Der gives et tilskud på 20.000 kr.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

5. Ansøgning om tilskud til koncert 11. februar 2007 i
Sæby Kirke
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 556068
Sbh: BK/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Nordjyske Strygere afholder koncert i Sæby Kirke den 11. februar 2007
under ledelse af dirigent Gunnar Tagmose.
 
Formand Henrik Rosenberg skriver i sin ansøgning, at koncerten i Sæby
blev arrangeret meget sent i 2006 i stedet for en planlagt koncert
januar 2007 i Frederikshavn.
 
Ansøgningen er vedlagt program samt budget, der viser et
finansieringsbehov på 31.364 kr. Sæby Kirkes Menighedsråd har givet
tilskud på 15.000 og Nordjyske Bank, Sæby 10.000 kr.  
 
Kultur- og Fritidsudvalget har i januar 2007 ydet driftsstøtte på 10.000
til Nordjyske Strygere. 
 
Der søges om et tilskud på 20.000 kr. til nedbringning af orkestrets
underskud ved koncerten.
 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4785_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20nordisk%20ensemblefestival%202007%20-%20Nyt%20Nordisk.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4785_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20nordisk%20ensemblefestival%202007%20-%20Nyt%20Nordisk.pdf
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Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om tilskud til koncert 11. februar i

Sæby Kirke (ED566369)
 

KFU

2 Koncertprogram for den 11. februar 2007
(ED564376)
 
 

KFU

 
 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om tilskud til koncerten 11. februar i Sæby Kirke.pdf
 Koncertprogram for den 11. februar 2007.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Der ydes et tilskud på 5.000 kr.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

6. Ansøgning om tilskud samt underskudsgaranti til
Skagen Egnsspil 2007 "Om hundrede år er alting
glemt"
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 564411
Sbh: BK/jada/aach

 
Besl.komp: KFUSagsfremstilling

Styregruppen for Skagen Egnsspil søger støtte til afviklingen af egnsspil
på Skagen By- og Egnsmuseum i sommeren 2007.
 
Egnsspillet afvikles 8 gange i juni og august måned som et 100-års
jubilæumsspil (Turist- og Handelsstandsforeningens i 2006, Skagen
Havns i 2007 og Skagens Museums jubilæum i 2008).
 
De medvirkende 80-100 frivillige børn, unge som voksne spiller roller,
optræder som statister, musikere samt arbejder med kostumer og
rekvisitter.  
 
Egnsspillet opføres hvert andet år.
 
Det vedlagte budget viser udgifter for 358.000 kr..
 
Følgende tilskud er bevilget til Skagen Egnsspil
Kulturelt Samråd, Skagen 11.500 kr.
Brøndums Legat 10.000 kr.
Kulturfonden til Egnsspillet 2007
(frie midler)

25.000 kr.

 
Der søges om et tilskud på 50.000 kr. samt en underskudsgaranti på
50.000 kr.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om tilskud samt KFU

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4780_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20koncerten%2011.%20februar%20i%20S�by%20Kirke.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4780_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20koncerten%2011.%20februar%20i%20S�by%20Kirke.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4781_Koncertprogram%20for%20den%2011.%20februar%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4781_Koncertprogram%20for%20den%2011.%20februar%202007.pdf
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underskudsgaranti - Skagen Egnsspil 2007
"Om hundrede år er alting glemt?"
(ED564182)

 
 
 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om tilskud samt underskudsgaranti - Skagen Egnsspil 2007

Om hundrede år er alting glemt.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Der ydes et tilskud på 20.000 kr. Der gøres opmærksom på, at der er mulighed for
at indsende ansøgning til april 07, hvor udvalget uddeler penge til kulturelle
aktiviteter.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

7. Ansøgning om tilskud til børnearrangement i
forbindelse med Skagen Festival 2007
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 565546
Sbh: BK/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Som en del af Skagen Festivalen har der tidligere været afholdt
børnearrangementer. Ved fraflytning fra festivalpladsen udenfor byen
bortfaldt traditionen.
 
Festivalen ønsker i 2007 at give børnene en musikalsk oplevelse og
planlægger at invitere byens daginstitutioner til børnekoncert om
formiddagen torsdag 5. juli – muligvis også fredag 6. juli 2007. Udbyttet
af den musikalske oplevelse skal bruges i det videre pædagogiske
arbejde med børnene.
 
Skagen Festivalen søger gennem den ansvarlige for børnearrangementet
om 10.000 kr. til arrangement.
 
Skagen kommune har ikke tidligere ydet tilskud til børnearrangementet.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningens indstiller, at sagen drøftes.
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om tilskud til børnearrangementer

i forbindelse med Skagen Festival 2007
(564929)
 

KFU

 
 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om tilskud til børnearrangementer i forbindelse med Skagen

Festival 2007.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Videresendes til B&U i forhold til det pæd. arbejde for børn i byens daginst.

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4782_Ans�gning%20om%20tilskud%20samt%20underskudsgaranti%20-%20Skagen%20Egnsspil%202007%20%20Om%20hundrede%20�r%20er%20alting%20glemt.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4782_Ans�gning%20om%20tilskud%20samt%20underskudsgaranti%20-%20Skagen%20Egnsspil%202007%20%20Om%20hundrede%20�r%20er%20alting%20glemt.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4782_Ans�gning%20om%20tilskud%20samt%20underskudsgaranti%20-%20Skagen%20Egnsspil%202007%20%20Om%20hundrede%20�r%20er%20alting%20glemt.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4784_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20b�rnearrangementer%20i%20forbindelse%20med%20Skagen%20Festival%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4784_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20b�rnearrangementer%20i%20forbindelse%20med%20Skagen%20Festival%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4784_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20b�rnearrangementer%20i%20forbindelse%20med%20Skagen%20Festival%202007.pdf
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Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

8. Ansøgning om tilskud til fortsat drift af
Sognefogedgården
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 565543
Sbh: BK/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Den selvejende institution Sognefogedgården søger om tilskud til
dækning af de faste driftsudgifter for 2007.
 
Udgifterne beløber sig til 12.420,00 kr. og omfatter ejendomsforsikring,
elforbrug, vand, renovation og bankgebyrer.
 
Sognefogedgårdens konto udviser et underskud på 2.500 kr.
 
Kultur- og Fritidsudvalget i gl. Frederikshavn Kommune har i 2006
delvist dækket driftsudgifterne med et tilskud på 12.500 kr.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om tilskud til drift af

Sognefogedgården i 2007 (ED565318)
KFU

 
 
 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om tilskud til drift af Sognefogedgården i 2007.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Der ydes et tilskud på 12.500 kr. 
Forvaltningen udarbejder en analyse af Sognefogedgårdens fremtid.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

9. Ansøgning om støtte til kulturprojekt for seniorer i
Sydbyen
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 566176
Sbh: BK/AACH

 
Besl.komp: KFU

Indstilling
En arbejdsgruppe i område Bangsbo har udarbejdet et højskoleprojekt
efter princippet ”Tag på højskole og bo hjemme”. 
 
Arbejdsgruppen bag ansøgningen er frivillige hjælpere samt
aktivitetslederen i område Bangsbo.
 
Temaet i uge 17 for højskoleprojektet i 2007 er ”Turist i din egen
landsdel” og afvikles som foredrag i Aktivitetshuset i område Bangsbo
suppleret af udflugter i relation til emnerne. Horne Ungdomsskole
tilrettelægger bl.a. en højskoledag med foredrag og sangtime.

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4783_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20drift%20af%20Sognefogedg�rden%20i%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4783_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20drift%20af%20Sognefogedg�rden%20i%202007.pdf
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Arbejdsgruppen budgetterer med deltagelse på 50 personer som hver
opkræves et deltagergebyr på 525,00 kr. Endvidere en udgift pr. person
på 670 kr. til forplejning, bustransport, honorar samt betaling til Horne
Ungdomsskole.
 
Kultur- og Fritidsudvalget i gl. Frederikshavn Kommune bevilgede i
2006 et tilskud på 7.200 til et lignende projekt. 
 
Der søges om et tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget på.180,00 kr.  pr.
deltager, hvilket udgør kr. 9.000.
         
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om støtte til kulturprojekt for

seniorer i område Bangsbo (ED565783)
 
 

KFU

 
 
 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om støtte til kulturprojekt for seniorer i Sydbyen.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Der ydes et tilskud på 9.000 kr.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

10. Sommerudstilling på Skagen Rådhus
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 565606
Sbh: BK/chcr

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Skagen Kommune har haft tradition for, at kommunen om sommeren
selv forestod en kunstudstilling i rådhusets forhal.
 
Udstillingen har så vidt muligt været bygget op omkring en kunstner
bosiddende i Skagen eller med en eller anden form for tilknytning til
Skagen, f.eks. historisk familiemæssigt eller motivmæssigt, men de
sidste år er det blevet mere og mere svært at opfylde dette kriterium og
samtidig holde højt niveau uden store udgifter til forsikringer og
sikkerhedsforanstaltning.
 
Det er formentlig usædvanligt, at en kommune selv står for en
kunstudstilling og ikke f.eks. overlader opgaven til en særlig kyndig
person, til et museum eller til f.eks. en kunstforeningen.
Forsikringsforhold og sikkerhedsforanstaltninger indebærer desuden
efterhånden, at den type udstillinger ikke længer kan afholdes i rum
med offentlig adgang uden egentligt tilsyn, men en sådan udstilling vil
formentlig fremover med succes kunne vises i et kommende kulturhus.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget principielt drøfter
Frederikshavn Kommunes forpligtelser til at videreføre kulturelle
traditioner fra de gamle kommuner

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4779_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20kulturprojekt%20for%20seniorer%20i%20Sydbyen.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4779_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20kulturprojekt%20for%20seniorer%20i%20Sydbyen.pdf
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Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Frederikshavn Kommune ønsker ikke at videreføre traditionen om kommunal
sommerudstilling på Rådhuset i Skagen.
Forvaltningen undersøger, om der er andre muligheder for udstilling på Skagen
Rådhus.
Udvalget ønsker fremover at forholde sig til at videreføre kulturelle traditioner fra de
gamle kommuner.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

11. Sankthansaften i Skagen
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 565615
Sbh: BK/chcr

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Skagen Kommune har i en årrække sammen med Turistforeningen
arrangeret Sankthansbål på Fyrbakken i Skagen.
 
I forbindelse med kommunesammenlægning har en arbejdsgruppe
udarbejdet en såkaldt manual for forarbejde til og afvikling af
Sankthansbålet samt et forslag til budget herfor. I dette forslag har den
nye kommune fortsat hovedansvaret for arrangementet, ligesom
kommunen godkender forslag til båltaler og underholdning.
 
Regnskabet for 2006 viser et forbrug på netto 28.511 kr.
 
Der kunne tænkes flere modeller for ansvarsfordeling og afvikling af
arrangementet, herunder en principiel stillingtagen til, om kommunen
forsat skal være arrangør eller udbyde arrangementet til varetagelse af
f.eks. Skagen Turistforening mod garanti for et fast budget og Teknik-
og Miljøforvaltningens fortsatte bistand på sædvanligt niveau.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, sagen drøftes

 
Bilag  Fordeling
1 Forslag til manual for Sankthansaften på

Fyrbakken i Skagen 2006 (ED565623)
 

KFU

 

Elektroniske bilag:
 Forslag til manual for sankthansaften på Fyrbakken i Skagen.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Frederikshavn Kommune afholder Sankthansbål på Fyrbakken i Skagen 2007.
Forvaltningen udarbejder konkret handleplan med bl.a. et bruttobudget til næste
udvalgsmøde.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4777_Forslag%20til%20manual%20for%20sankthansaften%20p�%20Fyrbakken%20i%20Skagen.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4777_Forslag%20til%20manual%20for%20sankthansaften%20p�%20Fyrbakken%20i%20Skagen.pdf
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12. Ansøgning om tilskud til Sankthansaften i Aalbæk
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 567335
Sbh: BK/chcr

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Skagen Kommune har i nogle år bevilget penge og praktisk hjælp til
afvikling af et sankthansbål i Aalbæk.
 
I forbindelse med kommunesammenlægningen har en arbejdsgruppe
fremsat forslag til manual for forberedelse og afvikling af arrangementet
i Aalbæk. I forslaget samarbejder Skagen Turistforening, Albæk
Borgerforening og Aalbæk Håndværker- og Handelstandsforening om
arrangement, medens kommunens rolle alene er at bevilge penge og
praktisk hjælp til arrangementet.
 
Regnskabet for 2006 viser et forbrug på netto 11.046 kr.
 
I 2007 søges om 14.000 kr. til afvikling af sankthansbålet.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes

 
Bilag  Fordeling
1 Forslag til manual for sankthansaften i

Aalbæk (ED565624)
KFU

2 Ansøgning om tilskud til Sankthansaften i
Aalbæk (ED567803)

KFU

 
 
 

Elektroniske bilag:
 Forslag til manual for sankthansaften i Aalbæk.pdf
 Ansøgning om tilskud til sankthansaften i Aalbæk.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Ansøgningen kan ikke imødekommes.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

13. Kulturen i oplevelsesøkonomien
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 519317
Sbh: BK/chcr

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Kulturens betydning for oplevelsesøkonomien i netværksamfundet
 
Kulturpolitikken spiller en stadig større rolle som delelement i kommuner
og regioners erhvervspolitik. Det skyldes den såkaldte globalisering -
herunder arbejdsfordelingen i verden - og den økonomiske udvikling i
den vestlige verden. En af verdens førende forskere i begrebet
netværkssamfund skriver bl.a. i sit hidtidige hovedværk, at kulturelle
ydelser ”i det postindustrielle” samfund har erstattet materielle goder
som produktionens kerneydelser. Han refererer desuden
handelsministeriet i USA for prognoser, der i år 2000 tydede på, ”at
næsten 50 % af den amerikanske arbejdsstyrke i 2006 vil være
beskæftiget i brancher, der enten er producenter eller storforbrugere af
informationsteknologi. Danmarks Statistik oplyser, at 80% af danske
familier ved udgangen af 2006 har internetadgang mod 5% i 1996.

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4775_Forslag%20til%20manual%20for%20sankthansaften%20i%20Aalb�k.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4775_Forslag%20til%20manual%20for%20sankthansaften%20i%20Aalb�k.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4776_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20sankthansaften%20i%20Aalb�k.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4776_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20sankthansaften%20i%20Aalb�k.pdf
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Denne udvikling indebærer, at debatten om den kommunale indsats på
det kulturelle område i årene fremover vil blive intensiveret, og at der i
denne sammenhæng vil blive rejst spørgsmål om, hvordan sektoren kan
bidrage til idé- og konceptudvikling af ”erhvervskulturelle virksomheder”
og bidrage til den kompetenceudvikling, dette forudsætter. Kommunerne
vil desuden skulle tage stilling til, om nye metoder som f.eks. ”kultural
planning”og”kultural mapping” professionelt skal tages i brug og aktivt
indgå i kommunernes øvrige planlægning.
 
Frederikshavn Kommune er de senere år indtrådt i
oplevelsesøkonomien. Det er sket gennem egne investeringer og ved at
understøtte private initiativer på det nye marked. Tiden er nu inde til at
se på, om kultursektorens virke, nuværende og fremtidige projekter og
den økonomiske prioritering skal ses i nye sammenhænge og i lyset af
en ny helhed, der omfatter såvel de traditionelle kultur- og
fritidsområder som ”det erhvervskulturelle” område og netværksarbejde
mellem kommunen, vidensinstitutioner og private aktører.
 
Skridt i den retning anbefales fra forskellig side. ”Kunst og Kystturisme”
kunne ses som det første projekt i den nye kommune i denne
sammenhæng og udgøre første konkrete delelement i en ny helhed i
sektorens indsats.
 
Der er i driftsbudgettet afsat 300.000 kr. til projektet.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller

-          at der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra Kultur-
og Fritidsudvalget. Styregruppen samarbejder med
vidensinstitutioner og lokale aktører

-          at projekttitlen ændres til Kultur og Kystturisme
-          at der udvikles et konkret kulturprojekt med Sæby Museum som

omdrejningspunkt.
-          at det konkrete projekt beskrives som led i en ”erhvervskulturel”

sammenhæng. 
 
Bilag  Fordeling
1 Netværkssamfundet - Videns- og

oplevelsesøkonomi (ED566797)
KFU

2 Kunst og Kystturisme. Et erhvervskulturelt
projekt (ED568365)

KFU

3 Kladde til temaprojekt for helårsturisme i
Vendsyssel (ED566815)

KFU

 
 

Elektroniske bilag:
 Kladde til temaprojekt for helårsturisme i Vendsyssel.pdf
 Kunst- og kystturisme - Et erhvervskulturelt projekt.pdf
 Netværkssamfundet - Viden og oplevelsesøkonomi.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Forvaltningen arbejder videre med udvikling af Sæby Museum.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

14. Skagen Ridehus. Renovering og stormskade
 

 Åben sag
 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4789_Kladde%20til%20temaprojekt%20for%20hel�rsturisme%20i%20Vendsyssel.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4789_Kladde%20til%20temaprojekt%20for%20hel�rsturisme%20i%20Vendsyssel.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4792_Kunst-%20og%20kystturisme%20-%20Et%20erhvervskulturelt%20projekt.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4792_Kunst-%20og%20kystturisme%20-%20Et%20erhvervskulturelt%20projekt.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4793_Netv�rkssamfundet%20-%20Viden%20og%20oplevelses�konomi.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4793_Netv�rkssamfundet%20-%20Viden%20og%20oplevelses�konomi.pdf
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 Sagsnr: 565510
Sbh: BK/chcr

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Skagen Kommune fremsatte i sidste byrådsperiode tilbud om at betale
renter af et lån, såfremt Fonden Skagen Ridehus ønskede at optage et
lån på f.eks. 850.000 kr. eksklusive moms til renovering af ridehallen,
hvis tag skulle udskiftes, og hvis ene sidevæg og ene gavl er i meget
dårlig forfatning. Resultatet af bestræbelserne var imidlertid negative,
idet långiver ikke ønskede at medvirke uden kommunegaranti for
lånoptagelsen.
 
Den 14. januar medførte stormen bl.a., at dele af hallens tag rev sig
løs. Tagpladerne er over 40 år gamle.
 
Teknisk forvaltning har på Børne- og Kulturforvaltningens foranledning
besigtiget hallen med henblik på en vurdering af en eventuel
sundhedsfare her og nu samt med henblik på en vurdering af
mulighederne for en udbedring af de opståede skader og en langsigtet
løsning.
 
Bestyrelsen for Skagen Rideskole har i mellemtiden indhentet fornyede
priser på de forhold, de mener bør ændres. Priserne er eksklusive
moms:
 
1 Renovering af tag på hal og stald

samt ydermure
668.975,00 kr.

2 Forlængelse af eksisterende hal med
ca. 25 m

377.000,00 kr.

3 Staldbygning på østsiden af
nyrenoveret og forlænget hal

598.000,00 kr.

 
Punkt 1 vedrører den akutte situation, medens gavlen i tilfælde af, at
hallen ikke forlænges også skal renoveres. Punkt 3 indebærer, at der
kan blive yderlige 20 staldpladser. En helt ny hal i et konkret
plademateriale vil koste ca. 3. mio. kr.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes

 
 
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Sagen oversendes til nærmere undersøgelse i Teknisk Forvaltning, hvor der
ønskes en afklaring af, om det er forsvarligt at opholde sig i Ridehallen i Skagen.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

15. Udpegning af medlem til Aalborg Symfoniorkesters
Repræsentantskab
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 567385
Sbh: BK/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Som en konsekvens af strukturreformen har Aalborg Symfoniorkester
ændret orkestrets vedtægter samt bestemmelserne for orkestrets
repræsentantskab, hvilket medfører tab af den regionale repræsentation
fra amtsmusikudvalget i Nordjyllands Amt.
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Bestyrelsen for Aalborg Symfoniorkester tilbyder derfor hver af de 11
nye kommuner i Region Nordjylland en plads i orkestrets repræsentant
pr. 1. januar 2007 for at sikre størst mulig lokal og regional forankring
for den klassiske, symfoniske musik i Nordjylland.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes
 
 
Bilag  Fordeling
1 Henvendelse om udpegning af medlem til

Aalborg Symfoniorkesters Repræsentantskab
(ED566863).
 
 

KFU

 
 

Elektroniske bilag:
 Henvendelse om udpegning af medlem til Aalborg Symfoniorkesters

Repræsentantskab.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Bjarne Kvist er udpeget.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

16. Udpegning af byrådsmedlem til
Folkeoplysningsudvalget
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 551148
Sbh: BK/Jjada

 
Besl.komp: KFU/BYR

Sagsfremstilling
Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget har bedt om at få sagen rejst i
Kultur- og Fritidsudvalget.
 
I forbindelse med udviklingen af ny tilskudsordning for Frederikshavn
Kommune (Frederikshavnerordning) anbefalede den nedsatte
arbejdsgruppe, at der blev følgende sammensætning af udvalget
 
- 5 byrådsrepræsentanter
- 2 repræsentanter fra aftenskoleområdet
- 6 repræsentanter for foreningsområdet.
 
I første udkast til ordning var foreslået 6 byrådsmedlemmer og 5
foreningsmedlemmer. For at sikre en bred dækning i den nye kommunes
foreningsliv ændredes dette i anbefalingen til 5 byrådsrepræsentanter
og 6 foreningsrepræsentanter.
 
Arbejdsgruppen var ikke opmærksom på at dette kunne give nogle
utilsigtede virkninger i fordelingen af poster i byrådet.
 
Det anbefales derfor, at der udpeges et yderligere medlem fra byrådet
til folkeoplysningsudvalget. Konsekvensen heraf vil være, at forslag i
tilfælde af stemmelighed bortfalder.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes
 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4778_Henvendelse%20om%20udpegning%20af%20medlem%20til%20Aalborg%20Symfoniorkesters%20Repr�sentantskab.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4778_Henvendelse%20om%20udpegning%20af%20medlem%20til%20Aalborg%20Symfoniorkesters%20Repr�sentantskab.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4778_Henvendelse%20om%20udpegning%20af%20medlem%20til%20Aalborg%20Symfoniorkesters%20Repr�sentantskab.pdf
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Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Sagen udsættes.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

17. Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af
parkeringsplads Iscenter Nord
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 524645
Sbh: BK/jada/aach

 
Besl.komp: KFU/ØU/BYR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd har vedtaget en anlægsbevilling på 400.000 kr. til
færdiggørelse af parkeringsplads ved Iscenter Nord.
 
Der er indhentet tilbud fra den entreprenør der udførte 1. fase i
parkeringsprojektet i 2006. Tilbuddet lyder på 153.175 kr.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 

-          at beløbet 153.175 kr. frigives
-          at det foreslåede tilbud vedr. færdiggørelse af parkeringsområde

antages
 
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Beløbet frigives fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

18. Dræn og affugtningsanlæg i Iscenter Nord
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 566000
Sbh: BK/jada/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Der er fra Iscenter Nord samtidig fremsendt anmodning og at anvende
ikke forbrugte midler fra anlægsbevilling til etablering af
parkeringsplads ved Iscenter Nord til forbedring af
ventilationsforholdene i opvisningshal i Iscenter Nord.
 
I samarbejde med Teknisk Forvaltning foreslås overskydende midler
anvendt til affugtningsanlæg i opvisningshal. Ved afvikling af
arrangementer med mange mennesker i hallen er det et stort og
stigende problem med luftfugtighed og særligt med tildugning af
glaspartier i hallen (armeret glas).
 
Den samlede udgift til affugtningsanlægget beløber sig til 218.000 kr.
Heraf egenbetaling 60.000 kr.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes
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Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Ansøgningen kan ikke imødekommes.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

19. Afrapportering støtte til genudgivelse af
sognebeskrivelser
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 506930
Sbh: BK/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Lokalhistorisk Forening for Raabjerg, Elling Sogns Lokalhistoriske
Forening og Arkiv samt Skagen Lokalhistoriske Forening har genudgivet
sognefoged Andreas Peter Gaardboes sognebeskrivelser for Skagens
Landsogn, Raabjerg Sogn og Elling Sogn. Udgivelsen fremkommer i
naturlig forlængelse af et i februar afsluttet mindesmærkeprojekt for A.
P. Gaardbo, Raabjerg.  Sognebeskrivelserne betragtes som et værdifuldt
kildestof, som samlet beskriver de 3 sognes historie, topografi, geologi,
biologi og økostruktur. Bogen er udgivet i et samarbejde med
naturfotograf Kirsten Klein, og udgiften kr. 20.000  er dækket ind
gennem sponsorstøtte.

Projekt gruppen bag udgivelsen af sognebeskrivelsen takker for det
bevilgede tilskud på 22.500 kr.  og fremsender revideret regnskab til
Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

 

Bilag  Fordeling

1 Revideret regnskab projekt sognebeskrivelse
med tak for tilskud  (ED566901)

KFU

 

 
 
 
 

Elektroniske bilag:
 Revideret regnskab projekt sognebeskrivelse med tak for tilskud.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

20. Afrapportering Frederikshavn Bykor
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 95569

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4773_Revideret%20regnskab%20projekt%20sognebeskrivelse%20med%20tak%20for%20tilskud.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4773_Revideret%20regnskab%20projekt%20sognebeskrivelse%20med%20tak%20for%20tilskud.pdf
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Sbh: BK/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Bykor takker for støtten og oplyser, at opførelsen af
Bachs Juleoratorium desværre ikke opnåede det forventede besøgstal til
trods for to velgennemførte koncerter med et oplagt orkester og
fantastisk dygtige solister under dirigent Rikke Kursch.
 
Den bevilgede underskudsgaranti 15.000 kr. er udbetalt administrativt.
 
Bilag  Fordeling
1 Anmodning om udbetaling af

underskudsgaranti til Bachs Juleoratorium
2006 (ED563200)
 

KFU

 

Elektroniske bilag:
 Anmodning om udbetaling af underskudsgaranti til Bachs Juleoratorium

2006.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

21. Lukning af skydebane i Skagen Kultur- og
Fritidscenter
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 564839
Sbh: BK/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Orientering om oversendt sag fra Skagen Kommune vedr. ansøgning om
ekstraordinært tilskud til Skagen Kultur- og Fritidscenter i forbindelse
med forsegling af skydebane i kælderen under Skagen Kultur- og
Fritidscenter på grund af konstaterede skimmelsvampe. 
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

22. 12. Internationale Musikfest 2007
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 563221
Sbh: BK/chcr

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Musikkorps Sæby og Sæby Handelstandsforening fejrer i dagene 29.
juni – 1. juli inkl. den 12. Internationale Musikfest (herunder Open by
Night) i Sæby midtby.
 
Til musikfesten er inviteret ca. 25 orkestre fra Norge, Sverige, England,
Holland, Tyskland, Polen, Tjekkiet og Danmark.

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4774_Anmodning%20om%20udbetaling%20af%20underskudsgaranti%20til%20Bachs%20Juleoratorium%202006.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4774_Anmodning%20om%20udbetaling%20af%20underskudsgaranti%20til%20Bachs%20Juleoratorium%202006.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4774_Anmodning%20om%20udbetaling%20af%20underskudsgaranti%20til%20Bachs%20Juleoratorium%202006.pdf
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Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Sagen drøftet.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

23. Mungo Park
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 519304
Sbh: BK/jada

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Forvaltningen redegør for status i partnerskabssamarbejdet med Mungo
Park.
 
 
 
 
 
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Sagen drøftet.
Mungo Park kommer til Frederikshavn i uge 16.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

    

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

 Åben sag
 
Sagsnr: 397647/533653
Sbh: BK/chcr

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
De foreløbige drøftelser ved den eksterne konsulent har medført et
yderligere behov for afklaring af overordnet formål, før der tages
endelig stilling til projekterne.
 
Sagen genoptages senere.
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
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25. Henvendelser og invitationer
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 563225
Sbh: BK/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Invitation til konferencen ”Kan vi stå distancen?”
Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midtjylland og
Biblioteksforeningen i Region Nordjylland afholder konferencen "Kan vi
stå distancen?" om demokrati, medborgerskab, samfundets
grundlæggende værdier, ytringsfrihed, Danmark som viden- og
vækstsamfund - biblioteker.
Konferencen finder sted d. 19. - 20. april 2007 i Aalborg Kongres &
Kultur Center.
 
Tilmeldingsfristen udløber 20. februar 2007.
 
Bilag  Fordeling
1 Invitation til konference "Kan vi stå

distancen?"  (ED564032)
KFU

 
 
Invitation til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde 2007
Årsmødet afholdes 28. – 30. marts 2007 i København.
Årsmødet tager afsæt i kommunalreformen og ser nærmere på aktuelle
spørgsmål med relevans for kommunerne, bl.a. hvad betyder
kommunalreformen for dit bibliotek, og hvilke udfordringer står i over
for?
 
Tilmeldingsfristen udløber 1. februar.
 
Bilag  Fordeling
2 Invitation til årsmøde 2007 (ED565017) KFU

 
 
Invitation til dialogmøde om børn, biblioteker og fremtiden
Udvalget vedr. fremtidens biblioteksbetjening for børn inviterer til
dialogmøder for diskussion af nye koncepter og strategier for fremtidens
bibliotekstilbud. Dialogmøderne afholdes i Kolding den 28. februar,
Gentofte den 7. marts og Århus den 14. marts.  Deltagelse er gratis og
fristen for tilmelding er en uge før hvert enkelt dialogmøde.
 
Yderligere program på http://www.bs.dk/
 
Bilag  Fordeling
3 Invitation til dialogmøde om børn,

biblioteker og fremtiden (ED567858)
KFU

 

Elektroniske bilag:
 Invitation til konference Kan vi stå distancen.pdf
 Initation til årsmøde i 2007.pdf
 Invitation til dialogmøde om børn, biblioteker og fremtiden.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2007
Til orientering.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Mødet hævet, oplæst kl. 18:00

http://www.bs.dk/
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4770_Invitation%20til%20konference%20Kan%20vi%20st�%20distancen.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4770_Invitation%20til%20konference%20Kan%20vi%20st�%20distancen.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4771_Initation%20til%20�rsm�de%20i%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4771_Initation%20til%20�rsm�de%20i%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4772_Invitation%20til%20dialogm�de%20om%20b�rn,%20biblioteker%20og%20fremtiden.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/4772_Invitation%20til%20dialogm�de%20om%20b�rn,%20biblioteker%20og%20fremtiden.pdf
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