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>

Referat Kultur- og Fritidsudvalget
Ordinært møde

Dato 11. april 2007

Tid 15:00

Sted Mødelokale 5, etage 3A, Kattegatsiloen, Silovej 8

NB.

Fraværende Ole Rørbæk Jensen, Inger Støtt, Mogens Brag

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. Frederikshavn Kommunes indkøb af kunst Åben sag
2. Idrætspolitiske tiltag - Arena Nord Åben sag
3. Skagen Kulturhus Åben sag
4. Annonceoptagelse i Teaterfolder sæson 2007/2008 Åben sag
5. Takster 2007 - 2008 for Musikskolen i Frederikshavn Kommune Åben sag
6. Konstituering i Musikskolen i Frederikshavn Kommune Åben sag
7. Ansøgning om støtte til international dokumentarfilm om Skagenmalerne Åben sag
8. Ansøgning om dækning af udgifter i forbindelse med afskedsshow Åben sag
9. Orientering om Sæby Museums økonomiske situation Åben sag
10. Økonomirapport Åben sag
11. Frigivelse af midler til Mungo Park teaterfestival forår 2007 Åben sag
12. Henvendelser og invitationer Åben sag

    

1. Frederikshavn Kommunes indkøb af kunst
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 558935/474667
Sbh: BKF/chcr

 
Besl.komp: Byråd

Sagsfremstilling
Skagen Kommune havde indtil sin nedlæggelse den ordning, at 1% af
provenuet  ved kommunens salg af jord og fast ejendom blev opsamlet
i en kunstfond. Fonden kunne foruden disse midler modtage
sponsormidler og gaver.
 
Frederikshavn Kommune har ikke budgetteret en udgift til en
tilsvarende ordning.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
starter en drøftelse med henblik på en eventuel etablering af en
kunstfond.  
 
Bilag  Fordeling
1 Vedtægt for Skagen Byråds Kunstfond

(ED580756) 
KFU

 

Elektroniske bilag:
 Vedtægt fo Skagen Byråds Kunstfond.pdf
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Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2007
Sagen genoptages.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Inger Støtt, Mogens Brag

    

2. Idrætspolitiske tiltag - Arena Nord
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 578131
Sbh: BKF/jada

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Brugerforeningen Arena Nord er en forening, der er sammensat af alle
faste brugere i komplekset Arena Nord. Brugerforeningens bestyrelse
består af 1 repræsentant fra følgende foreninger
 

·          FFI håndbold
·          Frederikshavn Badmintonklub
·          Atletcentret
·          Idrætssamvirket

 
 
Efter administrativ aftale af 4. oktober 2006 fremsendes hvert forår
oversigt over idrætspolitiske tiltag. Oversigten skal indeholde en
evaluering på bagudrettede aktiviteter (regnskab) såvel som
budgettering på fremadrettede aktiviteter (budget), begge for
tilskudsperioden dvs. kalenderåret.
 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at de idrætspolitiske tiltag
godkendes for år 2006 og 2007.
 
 

Bilag  Fordeling
1 Budget for 2007 over Idrætspolitiske tiltag (ED578138) KFU
2 Faktisk udførte idrætspolitiske tiltag i 2006 (ED578136) KFU

 

Elektroniske bilag:
 Budget for 2007 over Idrætspolitiske ti….pdf
 Udførte idrætspolitiske tiltag 2006.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2007
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Inger Støtt, Mogens Brag

    

3. Skagen Kulturhus
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 564414
Sbh: BKF/lra

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Drøftelse af det videre forløb.
 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5757_Budget%2520for%25202007%2520over%2520Idr%C3%A6tspolitiske%2520ti%E2%80%A6.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5757_Budget%2520for%25202007%2520over%2520Idr%C3%A6tspolitiske%2520ti%E2%80%A6.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5758_Udf�rte%20idr�tspolitiske%20tiltag%202006.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5758_Udf�rte%20idr�tspolitiske%20tiltag%202006.pdf
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Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningens indstiller, at sagen drøftes.
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2007
Drøftes. Sagen genoptages til orientering på kommende møder.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Inger Støtt, Mogens Brag

    

4. Annonceoptagelse i Teaterfolder sæson 2007/2008
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 574811
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Ved formandsbeslutning er der bevilget kr. 2.700 til annonce i
teaterfolder for Frederikshavn Teaterforening for sæson 2007/2008.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen, indstiller at beslutningen tages til
efterretning.
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om optagelse af annonce i

teaterbladet for Frederikshavn Teaterforening
2007 (ED574808)

KFU

 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om optagelse af annonce i teaterbladet for Frederikshavn

Teaterforening 2007.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2007
Taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Inger Støtt, Mogens Brag

    

5. Takster 2007 - 2008 for Musikskolen i Frederikshavn Kommune
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 580820
Sbh: JanJ/aach

 
Besl.komp: KFU/
ØU/BYR

Sagsfremstilling
I forbindelse med gennemførelsen af kommunalreformen har Indenrigsministeriet og
Frederikshavn Sammenlægningsudvalg givet Musikskolen dispensation til 1.august
2007 fra kravet om harmonisering af serviceniveauet.
 
I de 3 tidligere kommuners musikskoler har man haft forskellige takstniveauer.
 
Som en følge af harmoniseringen har Musikskolens ledelse udarbejdet forslag til
takster for skoleåret 2007 – 2008.
 
 

Undervisningstype Takster 2007 – 2008 i kroner

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5759_Ans�gning%20om%20optagelse%20af%20annonce%20i%20teaterbladet%20for%20Frederikshavn%20Teaterforening%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5759_Ans�gning%20om%20optagelse%20af%20annonce%20i%20teaterbladet%20for%20Frederikshavn%20Teaterforening%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5759_Ans�gning%20om%20optagelse%20af%20annonce%20i%20teaterbladet%20for%20Frederikshavn%20Teaterforening%202007.pdf
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Forskole  
     0 - 4 årige 800
     4 - 9 årige 1200
     Instrumental forskole 1200
Instrumentalundervisning  
     Karrusel (inkl. instrumentleje) 2100
     Holdundervisning 1800
     Soloundervisning 2600
     Talentklasse 6200
     Voksne 3400
     Instrumentleje 800
Sammenspil / orkester  
     Instrumentalelever          Gratis
     Andre(ikke musikskoleelever) 800
Kor  
    Børne- og ungdomskor 150
    "Kor for sjov" 350
    Pensionistkor 300
    Klitkoret 600
Billedkunstskole 1200

 
 
Elevbetalingen opkræves i 4 lige store rater.  2 i efterårssemestret og 2 i
forårssemestret.
 
Musikskolen opretter et antal fripladser til børn og unge af særligt økonomisk
vanskeligt stillede forældre. Musikskolens ledelse udarbejder i samarbejde med
forvaltningen de nærmere regler for antal og tildeling af friplads. Fripladsordningen
oprettes med hjemmel i Lov om ændring af musikloven (Nedsat brugerbetaling for
musikskoleelever) og Vedtægter for Musikskolen i Frederikshavn Kommune § 13, stk.
3.
 
Det skal bemærkes, at forslaget til takstharmonisering er udarbejdet med baggrund i
musikskolens elevsammensætning og time– fagfordelingen i skoleåret 2006 – 2007.
 
 
Musikskolens bestyrelse har behandlet sagen på møde den 29.marts 2007, og
bestyrelsen videresender forslaget til Kultur- og Fritidsudvalget med følgende
bemærkninger:
 
”Bestyrelsen udtrykker generel bekymring over takststigningen, specielt for de elever,
der nu går på Musikskolen i Skagen”.
 
Som udtryk for denne bekymring vedlægges kommentar fra en forældrerepræsentant.
 
Musikskoleleder Jan Jacobsen vil deltage i behandlingen af dette dagsordenspunkt.
 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at det foreliggende forslag til
musikskoletakster 2007-2008 anbefales overfor byrådet
 
 
Bilag  Fordeling
1 Bestyrelsen for Musikskolen i gl. Skagen Kommune

kommenterer forslag til musikskoletaksterne 07/08
(ED580935)

KFU/ØU/BYR

 

Elektroniske bilag:
 Bestyrelsen for Musikskolen i gl. Skagen Kommune kommenterer forslag til

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5760_Bestyrelsen%20for%20Musikskolen%20i%20gl.%20Skagen%20Kommune%20kommenterer%20forslag%20til%20musikskoletaksterne.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5760_Bestyrelsen%20for%20Musikskolen%20i%20gl.%20Skagen%20Kommune%20kommenterer%20forslag%20til%20musikskoletaksterne.pdf
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musikskoletaksterne.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2007
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Inger Støtt, Mogens Brag

    

6. Konstituering i Musikskolen i Frederikshavn
Kommune
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 559589
Sbh: JanJ/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Musikskolelederen meddeler, at Musikskolens bestyrelse på sit møde
den 29.marts 2007 har konstitueret sig med valg af formand og
næstformand i henhold til musikskolevedtægternes § 9.
 
Som formand er valgt:
 
Læge
Carsten Jensen
9900 Frederikshavn
 
Som næstformand er valgt:
 
Lærer
Ella Throne Degn
9990 Skagen
 
Begge er valgt til bestyrelsen som forældrerepæsentanter.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at konstitueringen tages til
efterretning.
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2007
Taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Inger Støtt, Mogens Brag

    

7. Ansøgning om støtte til international dokumentarfilm
om Skagenmalerne
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 562418
Sbh: BK/CHCR

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Nordisk Film arbejdere på at skaffe finansiering til en international film
om Skagenmalerne til DR1. Filmen søges desuden solgt til Sveriges
Televison, Norges Radio Kasting og Finnish Broadcasting Compagni.
 
Nordisk Film har søgt flere fonde og der opnået en støtte på støtte på
2.990.000 kr. af et budget på 5.747.070 kr. Desuden regnes med

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5760_Bestyrelsen%20for%20Musikskolen%20i%20gl.%20Skagen%20Kommune%20kommenterer%20forslag%20til%20musikskoletaksterne.pdf
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indtægter på salg, så der foruden egenfinansiering i øjeblikket mangler
663.295 kr. for at nå det ønskede beløb.
 
Nordisk Film er tidligere lykkedes med lignende store produktioner som
”en Kongelig Familie” og Karen Blixen – en fantastisk skæbne” og
fortæller, at filmene forøger besøgstallet på Amalienborg Museet og
Rungstedlund Museet betragteligt.
 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
- sagen drøftes
- der optages dialog med økonomiudvalget af hensyn til projektets
markedsføringsmæssige værdi
 
 
Beslutning – Kultur- og Fritidsudvalget 3. januar 2007
Ansøgningen imødekommes med 50.000 kr.
Sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på støtte til
markedsføring.
 
Bilag  Fordeling
1. Ansøgning om støtte til film om Krøyer og

Skagensmalerne bilagt finansieringsplan samt brev fra
Bikubenfonden, dateret 15. december 2006

KFU/ØU

2. International dokumentarfilm Skagensmalerne,
markedsmæssige overvejelser, dateret 15. februar 2007
– lukket

ØU

 
 
Beslutning – Økonomiudvalget den 21. februar 2007
Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen
m/afbud

Der ydes via kontoen for markedsføring et tilskud til projektet på 50.000 kr.
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den
11. april 2007
Nordisk Film takker Børne- og Kulturforvaltningen for donationen til den
internationale dokumentarfilm om Skagensmalerne. Det har været vigtigt
for Nordisk Film, at ikke kun fonde i Danmark har ønsket dokumentarfilmen
realiseret, men også Frederikshavn Kommunes opbakning har betydet et
endeligt startskud for påbegyndelsen af filmen. De indledende procedurer
er igangsat og senere i foråret begynder vil man begynde at filme i
Skagen.
 

Bilag  Fordeling
1. Takkebrev for tilskud til den internationale

dokumentarfilm om Skagensmalerne (ED578914)
KFU

 

Elektroniske bilag:
 Takkebrev for tilskud til den internationale dokumentarfilm om

Skagensmalerne.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2007
Taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Inger Støtt, Mogens Brag

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5761_Takkebrev%20for%20tilskud%20til%20den%20internationale%20dokumentarfilm%20om%20Skagensmalerne.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5761_Takkebrev%20for%20tilskud%20til%20den%20internationale%20dokumentarfilm%20om%20Skagensmalerne.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5761_Takkebrev%20for%20tilskud%20til%20den%20internationale%20dokumentarfilm%20om%20Skagensmalerne.pdf
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8. 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.
 
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

 
 
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 7. marts 2007
Ansøgningen imødekommes med 7.500 kr.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Mogens Brag
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets
møde den 11. april 2007
Alexandra-Skolen takker for støtten til skolens afgangsskow. Bidraget
gav skolen mulighed for at skabe gode rammer om den sidste
opvisning.  
 
Bilag  Fordeling
1 Tak for støtte til afskedsshow (ED580509) KFU

 

Elektroniske bilag:
 Tak for støtte til afskedsshow.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Inger Støtt, Mogens Brag

    

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5762_Tak%20for%20st�tte%20til%20afskedsshow.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5762_Tak%20for%20st�tte%20til%20afskedsshow.pdf
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9. Orientering om Sæby Museums økonomiske situation
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 568824
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Henvendelse fra Sæby Museum og Arkiv vedr. museets økonomiske
situation.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om underskudsgaranti for 2007 samt

øget driftstilbud m/bilag (ED568203)
KFU

 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om underskudsgaranti for 2007 samt øget driftstilskud

m.bilag.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2007
Taget til orientering. Museet anmodes om at indsende regnskab for 2006.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Inger Støtt, Mogens Brag

    

10. Økonomirapport
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 555985
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Økonomirapport vil blive udleveret i mødet.
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2007
Udsættes.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Inger Støtt, Mogens Brag

    

11. Frigivelse af midler til Mungo Park teaterfestival forår
2007
 
 

 Åben
sag
 
Sagsnr:
519304

 
Besl.komp:
KFU/ØU

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.

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5763_Ans�gning%20om%20underskudsgaranti%20for%202007%20samt%20�get%20driftstilskud%20m.bilag.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5763_Ans�gning%20om%20underskudsgaranti%20for%202007%20samt%20�get%20driftstilskud%20m.bilag.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5763_Ans�gning%20om%20underskudsgaranti%20for%202007%20samt%20�get%20driftstilskud%20m.bilag.pdf
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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 projekt- og kommunikationsafdeling 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

·       Kultur- og Fritidsudvalget disponerer 150.000 kr. til festivalen
·       ansøgningen videresendes til Økonomiudvalget med henblik på tilskud til markedsføring af

projektet
 
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 3. januar 2007
Godkendt.
 
 
Bilag Fordeling  
1. Oplæg til Mungo Park teaterfestival forår 2007 af 12.

december 2006
KFU/ØU

2. Mungo Park Grundlov af 18. december 2006 KFU/ØU
3. Mungo Park Teaterfestival, markedsmæssige

overvejelser, dateret 15. februar 2007 - lukket
ØU

   
Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007
Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud

Der ydes via kontoen for markedsføring et tilskud til projektet på 60.000 kr.
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Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. april 2007
Børne- og Kulturdirektøren orienterer i mødet om arrangementet.
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Inger Støtt, Mogens Brag

    

12. Henvendelser og invitationer
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 563225
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Danmarks Teaterforeninger inviterer 2-3 medlemmer af Kultur- og
Fritidsudvalget til et af 4 eftermiddagsmøder. Møderne har temaet
kommune – erhvervsliv - kultur.
 
Mødet i region Nordjylland finder sted tirsdag den 23. oktober kl. 15.00
– 17.00 i Aalborg Kongrescenter.
 
Tilmeldingsfrist 15. oktober.
 
 
 
Frederikshavn Teaterforening sender en fremadrettet velkomsthilsen
til kulturudvalget i Frederikshavn Kommune.
 
Teaterforeningen hilser nye tiltag velkommen, men gør samtidig
opmærksom på, at Frederikshavn Teaterforening med ca. 500
medlemmer udgør en fast og meget varieret medlemsskare.
 
Teaterforeningen har endvidere stor erfaring i at vurdere reaktionen hos
det nordøstvendsysselske publikum.
 
Frederikshavn Teaterforening skriver i henvendelsen, at
”vi er heldige, at der er nedsat et kulturudvalg, som tilsyneladende
ønsker teater på så højt et plan, at det kan komme os alle til gode.
Vi er heldige, at der sidder en masse ildsjæle, der på frivilligt basis
nyder at få godt teater ud til den enkelte borger.
Vi er heldige, fordi vi alle ønsker at være det, og fordi vi kan fastholde
heldet hvis vi husker at tage hinanden med på råd – hver gang.”
 
 
Bilag  Fordeling
1 Invitation til møde om det lokale teater- og

kulturliv (ED577093)
KFU

2 Fremtiden for Frederikshavn Kommunes kulturliv
(ED577090)

KFU

 

Elektroniske bilag:
 Invitation til møde med det lokale teater- og kulurliv.pdf
 Fremtiden for Frederikshavn Kommunes kulturliv.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2007
Taget til orientering.

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5764_Invitation%20til%20m�de%20med%20det%20lokale%20teater-%20og%20kulurliv.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5764_Invitation%20til%20m�de%20med%20det%20lokale%20teater-%20og%20kulurliv.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5765_Fremtiden%20for%20Frederikshavn%20Kommunes%20kulturliv.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/5765_Fremtiden%20for%20Frederikshavn%20Kommunes%20kulturliv.pdf
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Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Inger Støtt, Mogens Brag

Mødet hævet, oplæst kl. 17:15

Til stede: 

 

Underskrifter:
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