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1. Aktivitets- og ansøgningspulje - Kultur- og
Fritidsudvalget
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 565656
Sbh: BKF/jada

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. februar 2007
pkt. 1 har forvaltningen udarbejdet forslag til administration af Kultur-
og Fritidsudvalgets ”frie” kulturelle midler.
 
Regningslinier:
Kultur- og Fritidsudvalget administrerer et puljeområde med en årlig
ramme på 3,2 mio. kr.
 
Puljen dækker bevillinger til en lang række faste kulturaktiviteter i
kommunen.
 
I puljen er desuden et årligt rammebeløb – i 2007 på 1,1 mio. kr., som
er til udvalgets disposition til løbende bevillinger.
 
Tre årlige ansøgningsfrister, 1. april – 1. september og 1.
november.
 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Kultur-_og_Fritidsudvalget_667_07-03-2007_421.htm#agenda4846
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Puljen kan:
-          Støtte kulturprojekter – projekter i de enkelte by- og

landområder samt  projekter dækkende hele
kommunen. Bevillinger skal så vidt mulig understøtte
de indsatsområder Frederikshavn Kommune  gennem
sin kulturpolitik og gennem de vedtagne visioner på
området ønsker at udvikle.

 
Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer følgende elementer i
ansøgninger højt:

Mangfoldighed
Lokal inddragelse
Engagement og synlighed
Aktivt samarbejde og partnerskab

 
-          Medfinansiering til projekter i Kulturaftale Nordjylland.

Bevillinger skal understøtte de indsatsområder
kommunen gennem sin deltagelse i Kulturaftale
Nordjylland understøtter – dvs. projekter indenfor

 
Børn og kultur
Kultur og ungdom
Talentpleje og vækstlag
Kultur og erhverv – oplevelsesøkonomi
 
 

Ansøgninger skal opfylde følgende minimumskrav
-          Kort projektbeskrivelse
-          Projektdeltagere, målsætning og målgruppe
-          Angive selvfinansiering og eventuelle andre

sponsortilskud
-          Anføre, om der er søgt støtte andre steder i

Frederikshavn Kommune
-          Indeholde udgifts- og indtægtsbudget

 
Der indsendes en kort beskrivelse for forløbet samt et regnskab
ved arrangementer eller projekter med en bevilling på over
10.000 kr.
 
Der er udarbejdet en ”Informationsfolder” til udsendelse til foreninger og
til placering på biblioteker m.v.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at retningslinier for aktivitets-
og ansøgningspulje i Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgningspuljer – folder (ED574254) KFU

 
 
 
 

Elektroniske bilag:
 Ansøgningspulje - folder.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2007
Retningslinierne godkendes. Ordningen evalueres i december 2007.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Mogens Brag

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5173_Ans�gningspulje%20-%20folder.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5173_Ans�gningspulje%20-%20folder.pdf
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2. Ansøgning om økonomisk støtte i forbindelse med
USA rejse
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 571997
Sbh: BKF/jada

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Sæbygarden arrangerer i sommeren 2007 en udvekslingsrejse til USA
for 70 musikere fra Sæbygarden og Sæby Bigband.
 
Sæbygarden har indgående kontakt til den amerikanske organisation
Blue Lake Arts Camp, som arrangerer meget velrespekterede kultur-
internater i staten Michigan, for unge mennesker fra Europa.
 
3 gange tidligere har Sæbygarden besøgt Blue Lake – i 1980,1993 og
2001.
 
Sæbygarden og Sæby Bigband står selv for at betale de grundlæggende
rejse- og opholdsudgifter for turen.
 
I ansøgningen søges der om bidrag til:
 
Uniformsudgifter 80.000 kr.
Udgifter til rejseuniform 30.000 kr.
Instrumentindkøb 20.000 kr.
Repræsentation 10.000 kr.

 
 
Sæbygarden og Sæby Bigband tilbyder at yde noget igen til
Frederikshavn Kommune – musikalsk eller PR–mæssigt i forbindelse
med projektet.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter om
ansøgningen skal støttes.
 
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om støtte til dækning af udgifter i

forbindelse med udvekslingsrejse til USA i
sommeren 2007 (ED571996).

KFU

 
 
 
 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om støtte til dækning af udgifter i forbindelse med

udvekslingsrejse til USA i sommeren 2007..pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2007
Sagen udsættes.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Mogens Brag

    

3. Ansøgning om tilskud til foredrag i forbindelse med  Åben sag

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5167_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20d�kning%20af%20udgifter%20i%20forbindelse%20med%20udvekslingsrejse%20til%20USA%20i%20sommeren%202007..pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5167_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20d�kning%20af%20udgifter%20i%20forbindelse%20med%20udvekslingsrejse%20til%20USA%20i%20sommeren%202007..pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5167_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20d�kning%20af%20udgifter%20i%20forbindelse%20med%20udvekslingsrejse%20til%20USA%20i%20sommeren%202007..pdf
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filmforevisning
 
 

 
Sagsnr: 571991
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Sæby Bio har i sæsonen 2007 haft et omfattende filmprogram med
filmforevisning hver måned fra september til april 2007 i Sæby
Kulturhus, hvor det velfungerende filmforevisningsudstyr anvendes.
 
Sæby Bio er medlemsfinansieret og modtager ikke kommunale tilskud.
Foreningen samarbejder med Laterna Nordica og medlemmerne herfra
kan deltage i arrangementerne.
 
Filmaftenerne indledes ofte med et oplæg om den aktuelle film og det
engagerede publikum drøfter lejlighedsvis filmen efter forestillingen.
 
Sæby Bio planlægger at vise filmen ”Mine aftener i Paradis”. Filmen fra
1988 beskrives som en varm og smuk kultfilm om en lille drengs
oplevelser i og omkring den lokale biograf Cinema Paradiso. 
 
I forbindelse med filmfremvisningen har der vist sig mulighed for, at
Danmarks førende filmanmelder og kulturredaktør på DR, Niels Frid-
Nielsen kan afholde et foredrag om denne film. Niels Frid tilbyder et
oplæg og en diskussion med publikum efterfølgende.
 
Sæby Bio budgetterer med udgifter på 17.800 kr. og en foreløbig
indtægt på 11.500 kr.  - herunder et tilskud fra Kultur- og
Fritidsudvalget på 10.000 kr.  Den resterende del søges dækket gennem
øvrige sponsorater.
 
Ligelydende ansøgning er fremsendt til Kulturelt Samråd.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, om
ansøgningen skal støttes.
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om tilskud til foredrag i forbindelse

med fremvisning af kultfilmen "Mine aftener i
Paradis" i Sæby Kulturhus 24/4-2007
(ED571985)

KFU

  

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om tilskud til foredrag i forbindelse med fremvisning af

kultfilmen Mine aftener i Paradis.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2007
Ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på 5.000 kr.
Inger Støtt kan ikke støtte beslutningen.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Mogens Brag

    

4. Ansøgning om driftstilskud 2007 til Elling sogns
Lokalhistoriske Arkiv
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 567847
Sbh: BKF/aach

 Sagsfremstilling

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5172_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20foredrag%20i%20forbindelse%20med%20fremvisning%20af%20kultfilmen%20Mine%20aftener%20i%20Paradis.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5172_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20foredrag%20i%20forbindelse%20med%20fremvisning%20af%20kultfilmen%20Mine%20aftener%20i%20Paradis.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5172_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20foredrag%20i%20forbindelse%20med%20fremvisning%20af%20kultfilmen%20Mine%20aftener%20i%20Paradis.pdf
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Besl.komp: KFUElling Sogns Lokalarkiv søger om driftsstøtte for år 2007 og takker
samtidig for Kultur- og Fritidsudvalgets tilskud i 2006 på 5.000 kr.

 

Elling Sogns Lokalarkiv er etableret i 1970 og arkivet er
foreningsbaseret, således at udover driftstilskuddet afholdes øvrige
nødvendige udgifter af Elling Sogns Lokalhistoriske Forening, der har 89
medlemmer. Arkivet har 11 faste ulønnede medarbejdere, der ugentlig
arbejder ca. 80 timer i alt. Læsesalen har været godt besøgt, og der har
været forespørgsler fra ind- og udland i forbindelse med
slægtsforskning.

 

Årets væsentligste arbejde har været at indtaste ”familietræer” på
baggrund af arkiv over familier i Elling Sogn, udarbejdet af Engelhardt
Jensen og deponeret af Bangsbo Arkiv.

 

Arkivet har endvidere haft 50 indleveringer og været impliceret i
udgivelsen af A.P.Gaardboes historisk-topografiske beskrivelser af
Elling-, Råbjerg- og Skagens Landsogn.

 

For 2007 søges om et driftstilskud på 6.000 kr. 

 

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, om
ansøgningen skal støttes.
 
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om tilskud til drift af Lokalhistorisk

Arkiv for 2007 bilagt regnskab for 2006
(ED567257).

KFU

 
 

 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om tilskud til drift af Lokalhistorisk Arkiv for 2007 bilagt

regnskab for 2006.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2007
Ansøgningen imødekommes med 5.000 kr.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Mogens Brag

    

5. Ansøgning om dækning af udgifter i forbindelse med
afskedsshow
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 571960
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Alexandra-Skolen for Skrædderi og Konfektion afholder afskedsshow
den 21. juni i Det Musiske Hus.
 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5169_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20drift%20af%20Lokalhistorisk%20Arkiv%20for%202007%20bilagt%20regnskab%20for%202006.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5169_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20drift%20af%20Lokalhistorisk%20Arkiv%20for%202007%20bilagt%20regnskab%20for%202006.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5169_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20drift%20af%20Lokalhistorisk%20Arkiv%20for%202007%20bilagt%20regnskab%20for%202006.pdf
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Afgangseleverne og et bredt udsnit af tidligere elever viser deres
kreationer. Blandt disse kreationer er der flere har vundet guld, sølv og
bronze ved danmarksmesterskaberne gennem de 15 år skolen har
bestået.  Endvidere vises elevernes avantgarde tøj over temaet
”naturfænomener”.  Skolen planlægger endvidere optræden af de
hotteste unge inden for show business i forbindelse med showet.
 
Afskedsshowet planlægges afholdt i Det Musiske Hus og udgifterne hertil
er opgjort til 17.500 kr.
 
Øvrige udgifter til showet afholdes af de forventede billetindtægter.
Elevernes arbejdsindsats er opstilling af stole, billettering samt
rengøring og oprydning.    
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, om
ansøgningen skal støttes.
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om dækning af udgifterne til

lokaleleje samt lys/lyd ved afskedsshow 2007
(ED571341)

KFU

 
 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om dækning af udgifterne til lokaleleje samt lys-lyd ved

afskedsshow 2007.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2007
Ansøgningen imødekommes med 7.500 kr.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Mogens Brag

    

6. Sankthansaften i Skagen
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 565615
Sbh: BKF/jada

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget har anbefalet, at Frederikshavn Kommune
sikrer gennemførelse af arrangementet i forbindelse med sankthansbål i
Skagen – og i lighed med tidligere i et samarbejde med Skagen
Turistforening.
 
Forvaltningen har afholdt møde med Skagen Turistforening vedr.
samarbejdet omkring arrangementet.
 
Kultur- og Fritidsafdelingen i Frederikshavn Kommune og Skagen
Turistforening vil i samarbejde med relevante parter sikre
arrangementets gennemførelse.
 
Udgifterne til arrangementet afholdes af Frederikshavn Kommune,
v/Kultur- og Fritidsudvalget. Udgifterne afholdes af de frie kulturelle
midler.
 
Budgettet er jf. møde den 14. februar 2007 fastsat til 28.511 kr.,  som
er samme beløb som i 2006.

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5168_Ans�gning%20om%20d�kning%20af%20udgifterne%20til%20lokaleleje%20samt%20lys-lyd%20ved%20afskedsshow%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5168_Ans�gning%20om%20d�kning%20af%20udgifterne%20til%20lokaleleje%20samt%20lys-lyd%20ved%20afskedsshow%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5168_Ans�gning%20om%20d�kning%20af%20udgifterne%20til%20lokaleleje%20samt%20lys-lyd%20ved%20afskedsshow%202007.pdf
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Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
disponerer 28.511 kr. til arrangementet.
 
 

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

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Mogens Brag

    

7. Ansøgning om støtte til følgeudgifter ved lukning af
kælderområde i Skagen Kultur- og Fritidscenter
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 564893
Sbh: BKF/jada

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Skagen Kultur- og Fritidscenter søger om støtte til følgeudgifter ved
lukning af kælderområde i centeret.
 
Lukningen er forårsaget af en pludselig opstået skade efter
vandindtrængning. Skaden forårsagede vækst af skadelige
skimmelsvampe. Kælderen er efterfølgende erklæret sundhedsskadelig
og kan ikke anvendes til aktiviteter.
 
Der søges om støtte på 234.312 kr. til opfyldning med sand, samt
nødvendigt el- og VVS-arbejde, så kælderområdet kan forsegles.
Arbejdet er igangsat.
 
Løsningen er en anbefaling fra Nordjysk BST A/S – ikke et krav.
 
Skagen Kultur- og Fritidscenter har tidligere (den 6. november 2006)
søgt Skagen Kommune om støtte til udgiften.
 
Økonomiudvalget i Skagen Kommune kunne ikke imødekomme
ansøgningen og anmoder Skagen Kultur- og Fritidscenter om at søge
Frederikshavn Kommune om støtte til opgaven.
 
Da centeret er en selvejende institution, påhviler det anlægget, at sikre
de nødvendige tilladelser til projektets gennemførelse.
 
Der foreligger udtalelse fra Nordjysk BST om løsning af opgaven.
Skagen Kultur- og Fritidscenter skal derudover sikre godkendelse af
projektet ved byggemyndigheden, da der ændres ved centerets
anvendelsesgrad.
 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forvaltningen optager dialog
med Ejendomssektionen med henblik på eventuel kompensering af
udgiften i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af bygninger i
kultur- og fritidsområdet.
 
 
 
 
 



file:///P|/Kultur-_og_Fritidsudvalget_667_07-03-2007_421.htm[20-06-2012 09:03:27]

 
 
 

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

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Mogens Brag

    

8. Nye lokaler - Foreningen Kreastedet Frederikshavn
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 570255
Sbh: BKF/jada

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
”Kreastedet” er startet som forening i 1976 med formål at fremme
interessen for gamle håndværk og samvær omkring dette.
 
Foreningen har ca. 125 medlemmer og aktiviteterne har indtil nu
foregået på 2. sal i Maskinhallen, Skolegade, Frederikshavn.
 
Foreningens aktiviteter er faste mødeaftener, kurser og aktiviteter for
mindre grupper.
 
De nuværende lokaler på 2. sal Maskinhallen består af et større rum,
mellemgang og tre mindre rum.
 
Frederikshavn gl. Kommune har i løbet af 2006 sammen med brugerne i
Maskinhallen drøftet husets fremtidsmuligheder – specielt med henblik
på at styrke ungdomsaktiviteter i huset. Der er derfor en proces i gang,
der sikrer mulighed for at aktiviteter som Ungwelt (dialogprojekter
mellem ungdom, uddannelse, politikere og erhvervsliv) kan foregå i
huset, og det er desuden målsætningen, at ”Ambitionsfabrikken” skal
have til huse i bygningen.
 
Det har været det tidligere Byråds målsætning, at dette skete og sker i
en god dialog med de mange foreninger, der bruger huset.
 
Forvaltningen har holdt møder med foreningen Kreastedet for at afsøge
alternative muligheder for deres aktiviteter. Det er skønnet, at lokalerne
på 2. sal vil være velegnede til placering af ”Ambitionsfabrikkens” faste
aktiviteter.
 
Under møderne med Kreastedet er aflagt besøg på Herregården
Knivholt. Knivholt udvikler sig i disse år til et kultursted med mange
forskelligartede aktiviteter – hvor ikke mindst aktiviteter indenfor gamle
håndværk, kunst m.v. er i fokus.
 
Knivholt istandgør i løbet af 2007 1. sal over den gamle hestestald. Her
vil kunne etableres meget velegnede lokaler til Kreastedet – forventeligt
et samlet større rum.
 
Der skal etableres en lift til trappen til 1. sal. Der etableres
efterfølgende dialog med Handicapudvalget om finansiering.
 
I den periode der går frem mod færdiggørelse af 1. sal kan foreningen
benytte et større lokale i hovedbygningen til faste mødeaktiviteter,
suppleret med et mindre lokale til depot m.v. Foreningen vil desuden
kunne anvende – efter aftale – tilknyttede lokaler.
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Foreningen skal betale et mindre kontingent til Foreningen Knivholt,
samt bidrage til de aktiviteter, der løbende er på Knivholt.
 
Foreningen ser positivt på flytningen til Knivholt.
 
Foreningen vil kunne flytte til de foreløbige lokaler på Knivholt senest 1.
juli 2007.
 
Sagen forelægges efterfølgende til formel godkendelse i foreningen
Knivholts bestyrelse.
 
 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  Kultur- og fritidsudvalget
godkender flytningen af Foreningen Kreastedet
 
 
Bilag  Fordeling
1 Accept på flytning til Knivholt (ED574062) KFU

 
 

Elektroniske bilag:
 Accept på flytning til Knivholt.pdf

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

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Mogens Brag

    

9. Principper ved fordeling af puljemidler
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 573988
Sbh: BKF/jada

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Pulje til særligt trængte foreninger ved start af ny tilskudsordning.
 
Folkeoplysningsudvalget skal i løbet af 2007 fordele puljemidler til
særlig trængte foreninger.
 
Puljen er etableret af Frederikshavn Byråd ved overgangen til Ny
Kommune, og er en del af den ramme, der er afsat til
folkeoplysningsudvalgets støtteordninger.
 
Puljen er på 750.000 kr. og kan uddeles helt eller delvis efter afsøgning
fra foreninger under Frederikshavner Ordningen.
 
Folkeoplysningsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på en
række udfordringer, der i forhold til ”Frederikshavner Ordningen” er
indmeldt til udvalget – i dette arbejde indgår principperne for fordeling
af pulje til særlig trængte foreninger.
 
For at sikre god koordinering foreslås, at der fra Kultur– og
fritidsudvalget vælges medlemmer til arbejdsgruppen vedr. fordeling af
ovennævnte puljemidler.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5166_Accept%20p�%20flytning%20til%20Knivholt.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5166_Accept%20p�%20flytning%20til%20Knivholt.pdf
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udpeger medlemmer til arbejdsgruppen.
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2007
Udvalget udpeger Bjarne Kvist, Mogens Brag og Steen Jensen.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Mogens Brag

    

10. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Fonden
Sæby Svømmebad
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 571955
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Fonden Sæby Svømmebad anmoder om udpegning af et medlem fra
Kultur- og Fritidsudvalget til bestyrelsen i henhold til fondens vedtægter.
 
Udpegningen er blevet aktuel, idet tidligere bestyrelsesmedlemmers
funktionsperiode ophørte i forbindelse med ibrugtagning af Sæby
Svømmebad. 
 
Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er valgt for en toårig periode.
 
Der optages forhandlinger med Fonden Sæby Svømmebad vedr.
ændring af vedtægten, så valgperioden for politisk udpegede
medlemmer følger byrådsperioden.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der udpeges et medlem til
bestyrelsen for Fonden Sæby Svømmebad. 
 
 
Bilag  Fordeling
1 Vedtægter Fonden Sæby Svømmebad samt

indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde
28/2-07 (ED571703).

KFU

 
 
 
 
 
 

Elektroniske bilag:
 Vedtægter Fonden Sæby Svømmebad samt indkaldelse til

ekstraordinært bestyrelsesmøde 28.2.07..pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2007
Steen Jensen blev udpeget.

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5165_Vedt�gter%20Fonden%20S�by%20Sv�mmebad%20samt%20indkaldelse%20til%20ekstraordin�rt%20bestyrelsesm�de%2028.2.07..pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5165_Vedt�gter%20Fonden%20S�by%20Sv�mmebad%20samt%20indkaldelse%20til%20ekstraordin�rt%20bestyrelsesm�de%2028.2.07..pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5165_Vedt�gter%20Fonden%20S�by%20Sv�mmebad%20samt%20indkaldelse%20til%20ekstraordin�rt%20bestyrelsesm�de%2028.2.07..pdf
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Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Mogens Brag

    

11. Udpegning af byrådsmedlem til
Folkeoplysningsudvalget
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 551148
Sbh: BKF/jada

 
Besl.komp: KFU/BYR

Sagsfremstilling
Kultur - og Fritidsudvalget har den 17. august 2006 overfor
Sammenlægningsvalget anbefalet, at der blev nedsat et
folkeoplysningsudvalg ved starten af Frederikshavn Kommune pr. 1.
januar 2007.
 
I anbefalingen er oplyst, at udvalget skal være på mindst 7 medlemmer
og bestå af en bred repræsentation fra de foreninger og den
voksenundervisning, der får støtte i henhold til folkeoplysningsloven.
 
Sammenlægningsudvalget har efterfølgende godkendt anbefalingen og
medfølgende vedtægter, der sikrer nedsat et folkeoplysningsudvalg på
13 medlemmer
 

-          5 byrådsrepræsentanter
-          2 repræsentanter fra aftenskoleområdet
-          6 repræsentanter fra foreningsområdet

 
 
Der har i januar måner 2007 været afholdt valg for forenings- og
aftenskoledelen og byrådet har gennem sin konstituering udpeget
medlemmer til udvalget.
 
I efteråret 2007 udarbejdede en nedsat arbejdsgruppe regler for en ny
”Frederikshavn Ordning” til igangsættelse pr. 1. januar 2007.
 
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.
 
Formanden for Kultur - og Fritidsudvalget har efterfølgende bedt om at
få undersøgt, om det var muligt, at udpege et yderligere byrådsmedlem
til folkeoplysningsudvalget, da der i byrådets konstitueringsforhandlinger
var rejst ønske om dette.
 
Sagen har været forelagt til drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 7.
februar 2007.
 
Det har vist sig, at det ikke umiddelbart var muligt at udvide
Folkeoplysningsudvalget med et ekstra medlem, da udvalget skulle have
et ulige antal medlemmer.
 
Der er herefter de muligheder, at udpege to ekstra byrådsmedlemmer –
eller gennemføre fornyet valghandling på forenings- og
aftenskoleområdet for at vælge et ekstra foreningsmedlem.
 
I begge tilfælde skal udarbejdes nye vedtægter, som skal godkendes i
byrådet.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2007
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Udvalget anbefaler, at vedtægterne ændres således, at der udpeges 2 ekstra
byrådsmedlemmer.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Mogens Brag

    

12. Kulturaftale Nordjylland
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 377751
Sbh: BKF/jada

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Under overskriften ”SCENEN ER DIN” inviterer Hjørring, Læsø
og Frederikshavn Kommuner til introduktionsmøde for Den Regionale
Kulturaftale.
 
Mødet planlægges til den 16. april 2007 og kulturpolitikere og aktører på
kultur- og fritidsområdet i de 3 kommuner inviteres til
introduktionsmøde.
 
Ved etableringen af de nye 11 kommuner i Den Nordjyske Region har
alle kommuner tilsluttet sig Kulturaftale Nordjylland. Der holdes i
marts/april måned 4 ”lokalmøder”, hvor kommunerne områdevis går
sammen for at introducere de indsatsområder der vægtes i kulturaftalen.
 
Forvaltningen redegør på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. marts
for status på arbejdet i Kulturaftalen – specielt vedr.
 
 
1)

Muligheder for ansøgning af puljemidler i aftalen –
Kulturministeriet – ”Kultur i hele Landet”.
Ansøgninger til Kulturaftale Nordjylland vil åbne for ansøgninger til
puljen ”Kultur i hele landet” samt til kulturaftalens midler fra
kommuner og region.
Ansøgninger fremsendes gennem projektets hjemkommune.

 
Bilag vedlagt vedr. ”Kultur i hele Landet”.

 
2)

Fastlæggelse af dialogmøde for den nordlige del af regionen –
Hjørring, Læsø og Frederikshavn Kommuner.
 
Det er i Kulturaftale Nordjylland besluttet at holde 4 dialogmøder i
regionen. Møderne holdes i forlængelse af temamøde i den
politiske styregruppe den 26. januar 2007. Målet med de fire
dialogmøder er at skabe ejerskab til aftalens satsområder, samt
igangsætte processer der kan inspirere til nyudviklende
projektansøgninger fra de nye kommuner.
 
Dialogmødet holdes den 16. april 2007, hvor kulturpolitikere og
aktører på kultur- og fritidsområdet inviteres.
 
Mødet planlægges i samarbejde mellem de tre kommuner.

 
3)

Fra Kulturministeriet er fremsendt vejledning vedr.
Kulturaftalernes udformninger specielt vedr. mål og kvalitetskrav.
Det vil være et krav fremover, at aftalerne evalueres med hensyn
til de besluttede indsatser i aftalerne. Kulturaftale Nordjylland
arbejder pt. på at indarbejde disse retningslinier i det videre
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arbejde omkring indsatsområderne
 

·          Børn og kultur
·          Unge og kultur
·          Talentpleje og vækstlag
·          Kultur og Erhverv/oplevelsesøkonomi

 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.
 
Bilag  Fordeling
1 Retningslinier vedr. puljen ”Kultur i hele Landet”

(ED574254)
KFU

 
 
 

Elektroniske bilag:
 Retningslinier vedr. puljen Kultur i hele Landet.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2007
Drøftet.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Mogens Brag

    

13. Afrapportering - kirkekoncert i Abildgård Kirke
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 67738
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Abildgård Sogns Menighedsråd modtog af Kultur- og Fritidsudvalget, gl.
Frederikshavn Kommune en bevilling af underskudsgaranti til
kirkekoncert den 3. september 2006 i Abildgård Kirke.
 
Underskudsgarantien var på 20.000 og under den forudsætning, at
Menighedsrådets tilskud blev udnyttet fuldt ud, før udvalgets
underskudsgaranti trådte i kraft.
 
Menighedsrådet takker for velvillig støtte til koncerten og fremsender
regnskab, der udviser et underskud på 70.228,39 kr.
 
Den bevilgede underskudsgaranti er udbetalt administrativt.
 
Bilag  Fordeling
1 Regnskab for kirkekoncert samt anmodning om

udbetaling af underskudsgaranti (ED567944)
KFU

  

Elektroniske bilag:
 Regnskab for kirkekoncert samt anmodning om udbetaling af

underskudsgaranti.pdf

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

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5175_Retningslinier%20vedr.%20puljen%20Kultur%20i%20hele%20Landet.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5175_Retningslinier%20vedr.%20puljen%20Kultur%20i%20hele%20Landet.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5164_Regnskab%20for%20kirkekoncert%20samt%20anmodning%20om%20udbetaling%20af%20underskudsgaranti.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5164_Regnskab%20for%20kirkekoncert%20samt%20anmodning%20om%20udbetaling%20af%20underskudsgaranti.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5164_Regnskab%20for%20kirkekoncert%20samt%20anmodning%20om%20udbetaling%20af%20underskudsgaranti.pdf
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Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Mogens Brag

    

14. Statusrapport 2006 - Børnekulturens Netværk
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 563225
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Børnekulturens Netværk fremsender statusrapport for 2006.
 
Statusrapporten indeholder en beskrivelse af første del af arbejdet med
Netværkets handlingsplan for 2006-07, ”Børnekultur i hele landet” og en
beskrivelse af afrundingen af aktiviteter fra Netværkets handlingsplan
for 2004-2005, ”Formidlingens Kunst”.
 
Endvidere gives et overblik over aktiviteterne i 2006 i netværkets regi
og hos de deltagende styrelser og ministerier. Statusrapporten beskriver
desuden planlagte aktiviteter for 2007 og giver et bud på perspektiverne
for fremtiden i form af forslag til områder, der bør arbejdes med i årene
fremover.   
 
Bilag  Fordeling
1 Statusrapport 2006 - Børnekulturens Netværk

(ED574033)
KFU

 

Elektroniske bilag:
 Statusrapport 2006 - Børnekulturens Netværk.pdf

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

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Mogens Brag

    

15. Finansiering af tegninger til kulturhus
Kappelborgskolen
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 572083
Sbh: BKF/LRA

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Orientering vedr. finansiering af nye tegninger til et kulturhus på
Kappelborgskolen.
 
Bilag  Fordeling
1 Henvendelse om finansiering af nye tegninger til

et kulturhus på Kappelborgskolen (ED574987)
KFU

 

Elektroniske bilag:
 Henvendelse om finansiering af nye tegninger til et kulturhus på

Kappelborgskolen.pdf

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5174_Statusrapport%202006%20-%20B�rnekulturens%20Netv�rk.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5174_Statusrapport%202006%20-%20B�rnekulturens%20Netv�rk.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5216_Henvendelse%20om%20finansiering%20af%20nye%20tegninger%20til%20et%20kulturhus%20p�%20Kappelborgskolen.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5216_Henvendelse%20om%20finansiering%20af%20nye%20tegninger%20til%20et%20kulturhus%20p�%20Kappelborgskolen.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5216_Henvendelse%20om%20finansiering%20af%20nye%20tegninger%20til%20et%20kulturhus%20p�%20Kappelborgskolen.pdf
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Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2007
Taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Mogens Brag

Mødet hævet, oplæst kl. 17.00

Til stede: 

 

Underskrifter:
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