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Referat Kultur- og Fritidsudvalget
Ordinært møde

Dato 2. maj 2007

Tid 15:00

Sted Skagen Ridehus, Gl. Landevej, 9990 Skagen

NB. Efterfølgende møde afvikles på Skagen Rådhus i mødelokale 204.

Fraværende Jytte Schaltz.
Inger Støtt deltog i pkt. 1-11.

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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1. Økonomirapport
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 555985
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Der foreligger økonomirapport til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.
 
Bilag  Fordeling
1. Økonomirapport for Kultur- og Fritidsudvalgets

område 2007 (dok. 559537)
KFU

 
 

Elektroniske bilag:
 Økonomirapport for Kultur- og Fritidsudvalget 2007 (dok. 559537).pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2007
Taget til orientering.
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Fraværende: Jytte Schaltz.
Inger Støtt deltog i pkt. 1-11.

    

2. Skagen Ridehus. Renovering og stormskade
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 565510
Sbh: BK/chcr

 
Besl.komp: BY

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 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
 
Teknisk Forvaltning besigtigede bygningen, der imidlertid blev
midlertidig lukket af arbejdstilsynet. Hallen er genåbnet efter, at
”bunden” er udskiftet.
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets
møde den 2. maj 2007
Formanden afholdt møde med Skagen Ridehus den 19. marts 2007.
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Bestyrelsen lovede på mødet at fremsende:
1.      Skitsetegning og bud på økonomien
2.      Opgørelse over venteliste til staldplads og ridetid
3.      Myndighedskrav til bokse og konsekvenser heraf

 
Ovenstående er modtaget, og skitseprojektet er beregnet til at koste
2.200.000 kr.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter om
ombygning og udvidelse skal forelægges byrådet med evt. henblik på
optagelse på budget 2008.
 
Bilag  Fordeling
1. Notat fra besigtigelse af bygninger til Skagen

Ridehus (dok. 585744)
FKU

2. Budget for regnskabsåret 2007 (dok. 583410) FKU
3. Ansøgning vedr. ombygning og renovering (dok.

585745)
FKU

 

Elektroniske bilag:
 Budget for regnskabsåret 2007 (dok 583410).pdf
 Notat fra besigtigelse af bygninger til Skagen Ridehus (dok.

585744).pdf
 Ansøgning vedr ombygning og renovering af Skagen Ridehus med

bilag (dok. 585745).pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2007
Sagen genoptages.

Fraværende: Jytte Schaltz.
Inger Støtt deltog i pkt. 1-11.

    

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

 Åben sag
 
Sagsnr: 551813
Sbh: BK/CHCR

 
Besl.komp: KFU

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

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6130_Budget%20for%20regnskabs�ret%202007%20(dok%20583410).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6130_Budget%20for%20regnskabs�ret%202007%20(dok%20583410).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6184_Notat%20fra%20besigtigelse%20af%20bygninger%20til%20Skagen%20Ridehus%20(dok.%20585744).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6184_Notat%20fra%20besigtigelse%20af%20bygninger%20til%20Skagen%20Ridehus%20(dok.%20585744).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6184_Notat%20fra%20besigtigelse%20af%20bygninger%20til%20Skagen%20Ridehus%20(dok.%20585744).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6185_Ans�gning%20vedr%20%20ombygning%20og%20renovering%20af%20Skagen%20Ridehus%20med%20bilag%20(dok.%20585745).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6185_Ans�gning%20vedr%20%20ombygning%20og%20renovering%20af%20Skagen%20Ridehus%20med%20bilag%20(dok.%20585745).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6185_Ans�gning%20vedr%20%20ombygning%20og%20renovering%20af%20Skagen%20Ridehus%20med%20bilag%20(dok.%20585745).pdf
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Frederikshavn Kommune søges om 100.000 kr. til produktionen og
50.000 kr. til markedsføring.
 
Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at sagen drøftes.
 
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 3. januar 2007
Ansøgningen kan ikke imødekommes.
 
Fraværende:
 
Supplerende sagsfremstilling
Projektleder Jan Samuelsen har fremsendt projektet til fornyet
vurdering. Projektet har det forløbne ½ år udviklet sig og er blevet
revideret.
 
Der vedlægges fornyet ansøgning.
 
Frederikshavn Kommune ansøges om støtte på 20.000 kr. Ansøgningen
fremsendes videre til Kulturaftale Nordjylland.
 
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at projektet støttes.
 
Bilag  Fordeling
1. Ansøgning om støtte til projektet Verdens Ender

med projektbeskrivelse. (ED559430)
KFU(030107)

2. Budget pojekt Verdens Ender. (ED559433) KFU(030107)
3. Ansøgning om støtte til kulturprojektet ”Verdens

Ender”  med budget (584964)
KFU

 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om støtte til projektet Verdens Ender med

projektbeskrivelse.pdf
 Ansøgning om støtte til kulturprojektet Verdens ender - med budget

(dok 584964).pdf
 Budget projekt Verdens Ender.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2007
Ansøgningen imødekommes med 10.000 kr.

Fraværende: Jytte Schaltz.
Inger Støtt deltog i pkt. 1-11.

    

4. Opfølgning Mungo Park
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 519304/512380
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune og Mungo Park Teateret – Allerød, har indledt
samarbejde i forlængelse af den satsning, der i kommunen er gjort
vedr. etablering af Ambitionsfabrik og udvikling af projekt Ungwelt. I
forlængelse af denne satsning er der skabt et tæt netværkssamarbejde
til kreative miljøer i Danmark.
 
Et af de helt centrale udviklingsmiljøer på det eksperimenterende

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6124_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20projektet%20Verdens%20Ender%20med%20projektbeskrivelse.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6124_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20projektet%20Verdens%20Ender%20med%20projektbeskrivelse.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6124_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20projektet%20Verdens%20Ender%20med%20projektbeskrivelse.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6128_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20kulturprojektet%20Verdens%20ender%20%20-%20med%20budget%20(dok%20584964).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6128_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20kulturprojektet%20Verdens%20ender%20%20-%20med%20budget%20(dok%20584964).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6128_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20kulturprojektet%20Verdens%20ender%20%20-%20med%20budget%20(dok%20584964).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6125_Budget%20projekt%20Verdens%20Ender.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6125_Budget%20projekt%20Verdens%20Ender.pdf
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teaterområde er teateret Mungo Park fra Allerød. Gennem besøg og
fælles dialog er indledt et samarbejde mellem kommunen og teateret,
hvis første konkrete udtryk er ideen om en teaterfestival i foråret.
 
Samarbejdet er et målrettet led i udviklingen af kreative miljøer i
Frederikshavn – miljøer, som indgår i en kæde af kreative miljøer i
Danmark. Gennem dette samarbejde skal skabes arbejdspladser i
oplevelsesområdet.
 
”En fremtid med 5 – 8 professionelle teaterfolk i Frederikshavn.”
 
Arbejdspladser af denne type kræver sammenhæng med andre kreative
miljøer på det nationale og internationale niveau – for dermed klart at
signalere kvalitet i de kunstneriske valg og arbejdsmetoder.
 
Som det fremgår af vedlagte projektskitse, kunne dette
projektsamarbejde symbolisere ”den nyttige opdagelsesrejse” også
Frederikshavn Kommune skal ud på i de kommende år.
 
Kvalitet i oplevelser – kvalitet i samtalerne mellem borgere – vil være
det centrale udgangspunkt for Mungopark Festival 2007 i
Frederikshavn. 
 
Projektet har som hovedformål to væsentlige sigtepunkter – først og
fremmest at give borgere i Frederikshavn Kommune nogle unikke
teateroplevelser – dernæst gennem udvikling af workshops at
understøtte de mødefelter, der de senere år et skabt mellem
erhvervsliv, kommune og uddannelsesinstitutioner.
 
Der vedlægges idéskitse til projektet.
 
Frederikshavn Kommune forpligter sig til at stille faciliteter til rådighed
samt at disponere en bevilling til det videre planlægningsarbejde. Der
skal i planprocessen etableres et endeligt budget for projektet, og det
endelige omfang og plan for praktisk gennemførelse af festivalen skal
udvikles. Festivalen kan placere aktiviteter i Sæby, Skagen og
Frederikshavn.
Det forventes, at der skal disponeres en økonomisk ramme på 150.000
kr. til festivalen.
Derudover skal Frederikshavn Kommune skabe grundlaget for en aktiv
markedsføring af festivalen – det anbefales, at Økonomiudvalget
ansøges om støtte til dette. Det anslås, at der skal disponeres 100.000
kr. til markedsføring og gennemførelse af workshops.
 
Frederikshavn Kommunes 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
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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.
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets
møde den 11. april 2007
Børne- og Kulturdirektøren orienterer i mødet om arrangementet.
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 11. april 2007
Taget til orientering.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Inger Støtt, Mogens Brag
 
Supplerende sagsfremstilling
Der orienteres i mødet om samarbejdet med Mungo Park.
 
Bilag  Fordeling
1. Partnerskabsaftalen (dok. 584257) KFU
2. Brev fra Vendsyssel Teater af 24.4.2007 (dok.

584951)
KFU

3. Brev til Vendsyssel Teater af 25.4.2007 (dok.
5854129

kFU

 

Elektroniske bilag:
 Partnerskabsaftalen (dok. 584257).pdf
 Brev fra Vendsyssel Teater (dok. 584951).pdf
 Brev til Vendsyssel Teater af 25.4.2007 (dok. 585412).pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Jytte Schaltz.
Inger Støtt deltog i pkt. 1-11.

    

5. Høringssvar "Frederikshavnerordningen"
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 497929
Sbh: BKF/chcr

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
På formandens foranledning foreligger der høringssvar fra handicaprådet
vedrørende ”frederikshavnerordningen”.
 
I høringssvaret meddeler rådet sin utilfredshed med ikke at have været
hørt forud for byrådets behandling af ordningen. Foreningen påpeger
endvidere, ”at harmoniseringen har betydet, at tilskuddet til
handicappede over 25 år helt er fjernet, hvilket får den betydning for
ellers godkendte foreninger under folkeoplysningsloven, at de må
indstille deres aktiviteter og i værste fald må lukke foreningen”.
 
Handicapforeningen foreslår på denne baggrund, ”at det undersøges

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6187_Partnerskabsaftalen%20(dok.%20584257).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6187_Partnerskabsaftalen%20(dok.%20584257).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6188_Brev%20fra%20Vendsyssel%20Teater%20(dok.%20584951).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6188_Brev%20fra%20Vendsyssel%20Teater%20(dok.%20584951).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6189_Brev%20til%20Vendsyssel%20Teater%20af%2025.4.2007%20(dok.%20585412).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6189_Brev%20til%20Vendsyssel%20Teater%20af%2025.4.2007%20(dok.%20585412).pdf
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hvad de økonomiske konsekvenser vil være ved, at ændre nuværende
praksis til, at der for fremtiden gives støtte til alle handicappede uanset
alder. På den baggrund kan der evt. for fremtiden findes en permanent
løsning, for de foreninger, der mister handicappede over 25 år”.
 
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at sagen oversendes til Folkeoplysningsudvalget,
der bedes vurdere problemstillingen i forbindelse med en eventuel
justering af ”frederikshavnerordningen” i efteråret 2007.
 
Bilag  Fordeling
1 Høringssvar vedrørende

"Frederikshavnerordningen" (ED580493)
KFU/FOU

 
 

Elektroniske bilag:
 Høringssvar vedr Frederikshavnerordningen (dok 580493).pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2007
Godkendt.

Fraværende: Jytte Schaltz.
Inger Støtt deltog i pkt. 1-11.

    

6. Årsrapport for 2006 - Skagens Museum
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 577086
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Skagens Museum fremsender årsrapport for 2006 bilagt udskrift af
revisionsprotokol til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at årsrapporten godkendes.
Bilag  Fordeling
1 Årsrapport 2006 Skagens Museum (ED582628) KFU

 

Elektroniske bilag:
 Årsrapport 2006 Skagens Museum (dok 582628).pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2007
Godkendt.

Fraværende: Jytte Schaltz.
Inger Støtt deltog i pkt. 1-11.

    

7. Skagen Kulturhus
 

 Åben sag
 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6135_H�ringssvar%20vedr%20Frederikshavnerordningen%20(dok%20580493).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6135_H�ringssvar%20vedr%20Frederikshavnerordningen%20(dok%20580493).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6133_�rsrapport%202006%20Skagens%20Museum%20(dok%20582628).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6133_�rsrapport%202006%20Skagens%20Museum%20(dok%20582628).pdf
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 Sagsnr: 564414
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Orientering om sagens stade.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Jytte Schaltz.
Inger Støtt deltog i pkt. 1-11.

    

8. Maskinhallen
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 415162
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Temadrøftelse.
 
Forvaltningen vil på mødet redegøre for status på projektet og de
aktiviteter, der er iværksat som følge af budget 2006 og 2007. Der
lægges samtidig op til drøftelser af de perspektiver, der kan tegne sig
som følge af partnerskabsaftalen med Mungo Park.
 
I forlængelse af budgetbemærkning omkring udvikling af Maskinhallen
(hele bygningskomplekset) er i samarbejde med Teknisk Forvaltning
udarbejdet forslag til bygningsrenovering af Maskinhallen.
 
Renoveringen respekterer bygningens oprindelige udtryk, etablerer nyt
indgangsparti samt moderniserer de indvendige lokaler.
Salen renoveres som multifleksibel sal med indfald af dagslys samt
mulighed for anvendelse til møder, konferencer, rytmiske koncerter,
teatervirksomhed m.v.
 
Renoveringsforslaget imødekommer de funktioner der tænkes placeret i
Maskinhallen fremover:
 
Foreningslokaler – mødelokaler til foreningsbrug
Rytmisk spillested i store sal – salen renoveres til multifunktionel
anvendelse – møder, koncerter, teater, projekter m.v.
Ungdomsskoleadministration
Ungdomsnetværk
Ambitionsfabrik faste lokaler
 
Der er afsat en anlægsudgift på 2.5 mio. kr. i 2008 og 2.5 mio.
kr. i 2009 kr. til opgaven.
 
Sammen med brugerne (dialogmøder)er indledt en proces med henblik
på udvikling af aktiviteterne i huset . Hovedsigtet at placere flere
ungdomsaktiviteter, samt eksperimenterende aktiviteter i huset.
 
Status er pr 1/7 2007:
 
Ambitionsfabrikken placeres med fast lokalitet på 2. sal den 1. august
2007
Kreastedet flyttes til Knivholt den 1. juli 2007
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Ungweltaktiviteter placeres i huset ad hoc
Foreningsaktiviteter bliver indtil videre i huset
Store sal fastholdes som aktivitetsrum til de nuværende aktiviteter –
suppleret med ungdomsaktiviteter og aktiviteter af eksperimenterende
karakter.
 
I forbindelse med udviklingen af teateraktiviteter i Frederikshavn
Kommune og evt. etablering af egentligt arbejdende teater i byen, er
der derved skabt grundlag for udvikling af huset som aktivitetshus for
teater, rytmisk musik og ungdomsaktiviteter.
 
En udvikling af huset frem mod et udbygget aktivitets – og teaterhus vil
forventeligt fordre udnyttelse af huset fuldt ud til disse aktiviteter, og
må derfor fordre genhusning af eksisterende forenings- og
administrationsaktiviteter i huset.
 
Der er samtidig afsat midler til ansættelse af ”midtbykoordinator” til
sammenbinding af foreningsaktiviteterne i husene fra 2008.
Koordinatoren skal sikre koordinering af de mange aktiviteter der
udvikles i husene – og sikre den ”synegi” der vil opstå i mødet mellem
de mange forskellige aktører og aktiviteter. Koordinatoren skal samtidig
indgå i den samlede udvikling af foreningslokaler i Frederikshavn – og
optimere anvendelsen af lokaler for forskellige foreningsaktiviteter –
eks. for multietniske grupper. I bevillingen indgår desuden mulighed for
etablering af foreningslejemål i den centrale del af Frederikshavn til
afløsning af nuværende spredte lejemål.
 
Der er for 2008 afsat 400.000 kr. i driftsudgifter til opgaven. For
2009 og 2010 er afsat 800.000 kr pr år i driftsudgifter til
opgaven.
 
Indstilling
Det indstilles, at sagen drøftes.

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2007
Profil for huset drøftet. Udvalget tilslutter sig sagsfremstillingen.

Fraværende: Jytte Schaltz.
Inger Støtt deltog i pkt. 1-11.

    

9. Arena Nord Parken og Multihus
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 379647/533653
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Forvaltningen vil på mødet redegøre for status på projekterne og de
forvaltningsaktiviteter, der har ført frem til status.
 
Arena Park:
I forlængelse af budgetbemærkning – Frederikshavn Byråd – budget
2006 – er færdiggjort idéudvikling for etablering af en helse- og
oplevelsespark på arealerne omkring Arena Nord.
 
Ideudviklingen er foretaget i tæt samarbejde med brugerne i det
samlede center ved Arena Nord.
 
Idegrundlag for et aktivitetsområde i tilknytning til Arena Nord:
 

·          Området skal have et byparkslignende design med en flersidig
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anvendelse for bydelens borgere og skal understøtte den
generelle forebyggende sundhedsindsats i kommunen.

·          Området skal være attraktivt for byens gæster og rumme
mulighed for forretningsmæssig udnyttelse for centeret for
virksomheder, foreninger og andre organisationer. Organisation
og drift af området organiseres under Arena Nord.

·          Anlægget skal stå til rådighed for klubber, både
hjemmehørende i Arena Nord og i den øvrige del af kommunen,
så der skabes rum for mangeartede oplevelser der appellerer til
fantasi, bevægelse og samvær.

·          Anlægget skal stå til rådighed for SFO-ordningen og dagplejere
·          Anlægget skal indrette så det kan anvendes af skolerne, til

livsstilsramte børn og unge, ved implementering af nye
kombinationer af leg, idræt og motion i almindelighed. Denne
gruppe børn vil ikke være at finde i det etablerede
idrætsklubber, men vil kunne bringes til at dyrke motion hvis
motion og leg kombineres.

·          Der lægges vægt på at anlægget også skal tilgodese
motionister der ikke ønsker at være medlem af en egentlig klub

 
Anlægsudgifter er anslået til 9 mio. kr. fordelt med 6 mio.  2008
og 3 mio. i 2009.
Driftsudgifter er anslået til 0,5 mio. kr. årligt fra 2009.
 
Multihus:
Foreningslivet er fremkommet med forslag til etablering af ”Multihus” i
området. Huset skal være hjemsted for en lang række
foreningsaktiviteter og indgå i tæt tilknytning Arena Nords samlede
område.
 
Det er målet med projektet at skabe fremtidssikrende lokalefaciliteter
for foreningslivet. Projektet skal samtidig effektivisere og nyudvikle det
samlede lokaletilskudsområde i folkeoplysningsudvalgets regi.
 
I udviklingsarbejdet er formuleret tre udfordringer, som skal danne
grundlag for udviklingen af både ArenaParken og Multihuset
 

-          Det sundhedspolitiske aspekt
-          Det Erhvervsmæssige aspekt
-          Det Forenings - og folkeoplysende aspekt.

 
Det forventes, at det til det kommende budgetarbejde omkring budget
2008 foreligger rapport med anbefalinger af forskellige scenarier for
udviklings af projekterne.
 
Til denne udviklingsopgave er afsat 500.000 kr. for 2007.
 
Indstilling
Det indstilles, at sagen drøftes.
 
Bilag  Fordeling
1. Perspektiver for Arena Park og Multihus (dok.

584984)
KFU

 

Elektroniske bilag:
 Perspektiver for Arena Park og Multihus (dok 584984).pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2007
Drøftet.

Fraværende: Jytte Schaltz.

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6127_Perspektiver%20for%20Arena%20Park%20og%20Multihus%20(dok%20584984).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6127_Perspektiver%20for%20Arena%20Park%20og%20Multihus%20(dok%20584984).pdf
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Inger Støtt deltog i pkt. 1-11.

    

10. Leje af skoler mv. for arrangementer med overnatning
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 567235
Sbh: BK/KRER

 
Besl.komp: BY

Sagsfremstilling
Foreninger og klubber under ”Frederikshavner Ordningen” afholder
jævnligt arrangementer med overnatning, herunder Dana Cup,
Rødspætte Cup og Skaw Cup. Derudover afholdes der arrangementer af
mindre format spredt hen over året.
 
Ovennævnte arrangementafviklinger har tilskudsmæssigt været
behandlet forskelligt i de gamle kommuner og andre mindre
arrangementer har typisk været vederlagsfrit for foreningerne.
 
I henhold til folkeoplysningsloven skal Frederikshavn Kommune stille
kommunale lokaler til vederlagsfrit til rådighed for det frie foreningsliv.
Ved lokalebrug af personer udenfor foreningsregi, kan byrådet dog
fastsætte særskilte lejepriser for brug af lokaler, da disse ligger udenfor
lovens område om vederlagsfrit brug.
 
Der skal derfor tages stilling til, om gæster udenfor foreningsregi via
foreningsarrangøren skal betale en grundpris afregnet på baggrund af
de faktiske omkostninger(rengøring, pedelbistand, forbrugsafgifter,
rengøringsartikler mv.) for brug af lokalet/lokalerne på skolerne mv.
Eventuelle skader faktureres direkte fra skolen til
foreningsarrangørerne.
 
Indtægterne på Folkeoplysningsudvalgets budget overføres til skolernes
budget på baggrund af ovennævnte omkostninger. Den resterende del
overføres til Teknisk Forvaltning ved årets udgang til dækning af
udgifter til el, vand og  varme.
 
I den vedtagne ”Frederikshavner Ordning” indstille i øvrigt, at gebyr for
brug af lokaler til overnatning annulleres.
 
Indstilling
Børne- & Kulturforvaltningen indstiller at;

-          Alle overnattende deltagere betaler en grundpris på 10,00 kr. pr
deltager/overnatning.

-          Gebyr for brug af lokaler til overnatning annulleres i
”Frederikshavner Ordningen”.

-          Tilskud til Dana Cup og Rødspætte Cup i Gl. Frederikshavn
Kommune på henholdsvis 138.920 kr. og 92.000 kr. overføres til
Folkeoplysningsudvalgets budget.

-          ordningen effektueres fra 1. januar 2007, dog undtaget Dana
cup, Rødspætte Cup og Skaw Cup som først tiltræder ordningen
fra  år 2008.

-          grundprisen justeres løbende til hele kr. på baggrund af
pristalsindekset.

-          sagen videresendes til Kultur- & Fritidsudvalget.
 
Bilag  Fordeling
1 Anmodning om ligestillede vilkår ved

cupafvikling fra Skagen IK(Doc 567852)
FOU

 
 
Beslutning - Folkeoplysningsudvalget 22. marts 2007
Indstillingen godkendt med følgende ændringer
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- grundprisen pr. overnatning nedsættes til 5 kr.
- Skaw Cup tiltræder ordningen pr. 1.1.07
- der udarbejdes et nyt regelsæt med henblik på ikrafttræden pr. 1.1.08
 
Fraværende: Mogens Brag, Bent H. Pedersen deltog til og med pkt. 2
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets
møde den 2. maj 2007
Sagen er oversendt fra Folkeoplysningsudvalget til behandling i Kultur-
og Fritidsudvalget.
 
Kultur- og Fritidsudvalget skal med henblik på beslutningen i
Folkeoplysningsudvalget godkende de ændrede takster og
effektueringstidspunkt samt videresende sagen til Økonomiudvalget.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at

-          Alle overnattende deltagere betaler en grundpris på kr. 5,00 pr.
deltager/overnatning.

-          Gebyr for brug af lokaler til overnatning annulleres i
”Frederikshavner Ordningen”.

-          Tilskud til Dana Cup og Rødspætte Cup i gl. Frederikshavn
kommune på henholdsvis kr. 138.920 og kr. 92.000 overføres til
Folkeoplysningsudvalgets budget.

-          Ordningen effektueres fra 1. januar 2007, dog undtaget Dana
Cup og Rødspætte Cup, som først tiltræder ordningen fra år
2008.

-          Grundprisen justeres løbende til hele kr. på baggrund af
pristalsindekset.

-          Sagen videresendes til Økonomiudvalget.
 
Bilag  Fordeling
1 Anmodning om ligestillede vilkår ved

cupafvikling fra Skagen IK (Dok. 583619)
KFU

 
 

Elektroniske bilag:
 Anmodning fra Skagen IK om ligestillede vilkår ved cupafvikling

(dok567852).pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2007
Godkendt. Taksten anbefales overfor økonomiudvalget.

Fraværende: Jytte Schaltz.
Inger Støtt deltog i pkt. 1-11.

    

11. Regelsæt for jubilæumsgaver mv.
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 577111
Sbh: BKF/boch/aach

 
Besl.komp: FOU/KFU/ØU

Sagsfremstilling
Børne- og Kulturforvaltningen fremsender forslag om, at folkeoplysende
foreninger og klubber under ”Frederikshavner Ordningen”, der kan fejre
jubilæum, kan søge om en jubilæumsgave.
 
Jubilæumsgaven udbetales til folkeoplysende klubber og foreninger ved
afholdelse af et foreningsjubilæum på et åremål, der er deleligt med 25,

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6123_Anmodning%20fra%20Skagen%20IK%20om%20ligestillede%20vilk�r%20ved%20cupafvikling%20(dok567852).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6123_Anmodning%20fra%20Skagen%20IK%20om%20ligestillede%20vilk�r%20ved%20cupafvikling%20(dok567852).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6123_Anmodning%20fra%20Skagen%20IK%20om%20ligestillede%20vilk�r%20ved%20cupafvikling%20(dok567852).pdf
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og jubilæumsgaven udbetales kontant med en sum, der fastsættes på
grundlag af foreningens antal af aktive medlemmer pr. 1. januar i
jubilæumsåret samt åremålet for jubilæet, jf. efterfølgende tabel.
 
Aktive
medlemmer pr.
1. januar

 
25 år

 
50 år

 
75 år

100 år og
derover
(deleligt
med 25)

Under 50
medlemmer

1.500 3.000 4.500 6.000

50 – 249
medlemmer

2.000 4.000 6.000 8.000

250 – 499
medlemmer

2.500 5.000 7.500 10.000

Over 500
medlemmer

3.000 6.000 9.000 12.000

 
Det skal administrativt oplyses, at det er væsentligt for ordningen, at
udbetaling af jubilæumsgaver forudsætter en bekendtgørelse fra
foreningen til Folkeoplysningsudvalget om afholdelse af et jubilæum, der
er deleligt med 25 år.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at

-          udbetaling af jubilæumsgaver konteres under Økonomiudvalget.
-          Sagen videresendes til Kultur- og Fritidsudvalget.

 
Beslutning – Folkeoplysningsudvalget den 22. marts 2007
Fraværende: Ingen
 
Indstillingen godkendt.
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde
den 2. maj 2007
Sagen er oversendt fra Folkeoplysningsudvalget for viderefremsendelse
til økonomiudvalgets behandling.
 
Det skal oplyses, at dette regelsæt ikke er et nyt tiltag, idet denne har
været etableret i de tre gamle kommuner under lignende forhold med
stort set identiske jubilæumsbeløb.
 
Prognosemæssigt vurderes omkostningen pr. år at udgøre ca. kr. 20.000
ud fra registrerede tilskudsudbetalinger i de tre gamle kommuner. 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen anbefales overfor
Økonomiudvalget.

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2007
Anbefales.

Fraværende: Jytte Schaltz.
Inger Støtt deltog i pkt. 1-11.

    

12. Indkomne ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalget
2007
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 577086
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 Sbh: KFU/chch

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Følgende ansøgninger er indkommet
 
Vendsyssel Knivmagerlaug
Vendsyssel Knivmagerlaug af 1999 afholder Knivtræf i Nord den 12. og
13. maj 2007 på Knivholt Hovedgård.
 
I lighed med de 7 foregående år afholdes ”Knivtræf i Nord” med gæster,
knivinteresserede og udstillere fra bl.a. Norge, Sverige, Tyskland og
Danmark.
 
”Knivtræf i Nord” er blevet det største arrangement med hovedtemaet
”fremstilling af brugs- og finere knive” i Danmark. I Norden bliver det
betragtet som det bedst organiserede og familievenlige knivtræf.
Ud over knivene er der beslægtede håndarbejdsaktiviteter så som
pileflet, trædrejeri, hornarbejder, jagt & fiskeri samt andre
friluftsrelaterede interesser. Knivtræffet har hvert år stor succes med ca.
60 udstillere og et besøgstal på over 4.000 personer fra hele Norden på
de 2 dage.
 
Knivtræf i Nord Kultur- og Fritidsudvalget om 5.000 kr. til indkøb af
bannere til opstilling langs indfaldsvejene i lighed med andre foreningers
bannere.
 
Museumsklubben ”Klub Fyrtårn”
Museumsklubben Klub Fyrtårnet blev etableret 1. januar 2007 og består
af de fem kunst- og kulturhistoriske museer i den nye Frederikshavn
Kommune – Sæby Museum, Bangsbo Museum, Frederikshavn
Kunstmuseum, Skagens Museum og Skagen By- og Egnsmuseum. 
 
Klub Fyrtårnet har selv finansieret og udgivet en informationsfolder pr. 1.
januar 2007. Udgiften udgjorde 42.000 kr. hertil blev der givet et tilskud
på 4.000 kr.
 
Der søges om dækning af trykkeudgifterne 38.000 kr. Ligelydende
ansøgning er fremsendt til Kulturelt Samråd.
 
Kulturelt Samråd besluttede at oversende sagen til udvalget uden at
bevilge tilskud.
 
Skagen Litteraturfestival
Arbejdsgruppen bag Skagen Litteraturfestival gennemførte i 2006 den
første litteraturfestival med ca. 100 deltagere og fire forfattere. 
Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skagen Turistforening,
Skagen Bibliotek og litteraturinteresserede ildsjæle, som har dannet en
forening.
 
Med udgangspunkt i nordiske kriminalromaner afvikler arbejdsgruppen i
skolernes efterårsferie 2007 bl.a. arrangement den 20. oktober i Skagen
Torvehal. Tilsagn er givet fra Elsebeth Egholm, Danmark, Helene
Turstén, Sverige og Anne Holt , Norge.  Desuden afventes tilsagn fra
Paul Auster, USA til arrangement på Skagen Bryghus. Derudover er
forfatterne John Irving og Günter Grass samt Einar Mar Gudmundsson
aktuelle.
 
For børn og unge oprettes et skriveværksted med Den Danske
Forfatterskole og Forfatterskolen i Brønderslev. Samt oplæsninger og
debatter med kendte børne- og ungdomsforfattere.
 
Det er arrangørernes formål at fremme interessen for litteratur blandt
børn og unge i Skagen.
 
Budgettet viser udgifter for 605.000 kr. herunder bl.a. opholdsudgifter
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på Klitgården for 7 forfattere samt rejseomkostninger. Indtægter på
67.500 kr. fremkommer bl.a. som entreindtægter og indtægter fra buffet
i forbindelse med arrangementet.
 
Kulturelt Samråd er ansøgt om et tilskud på 25.000 kr. Samrådet har
bevilget 12.000 kr. Festivalen agter desuden af ansøge Kulturaftale
Nordjylland om et tilskud på 150.000 kr. under temaet Unge og Kultur.
 
Skagen Litteratur Festival ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 50.000
kr. til betaling af rejseudgifter, honorarer og markedsføring.
 
Glade sommerdage 2007
Musikkorps Sæby, Sæby Scenen, Sæby Bibliotek samt Sæby Scenen,
Sæby Pensionistforening, Præstbro Borgerforening, Sæby Borgerforening
samt den tidligere bestyrelse af Kulturelt Samråd for Sæby Kommune og
Sæby Folkedansere samler den 12. august 2007 på 6. år en række
foreninger og frivillige den anden søndag i august for afvikling af en
sommerdag bag Sæby Museum.
 
Stemningen fra det forrige århundredeskifte genoplives i selskab af
Herman Bang og andre kunstnere som færdedes blandt de gode borgere
i Sæby og omegn – herunder Brasens, karlen, byens honoratiores,
turisterne, forfatterne og kunstmalerne. En hel dag for familien fuld af
musik, selskabslege og anden underholdning.  I 2007 inddrages Algade
og en større del af havnens forretninger og der tilbydes
hestevognskørsel.  Sæby Kirke åbnes til aftenmeditation og denne aften
spilles flaget ned for sidste gang på Sæby Havn – en begivenhed der
tidligere år er blevet markeret med en Sommerkoncert for flere tusinde
tilhørere. Ansøgningen er bilagt program for Glade Sommerdage 2006.
 
Arrangørerne budgetterer med udgifter for 30.686 kr. og indtægter for
6.241 kr. Budgettet indeholder ikke udgifter for sommerkoncerterne.
Arrangørerne oplyser, at Glade Sommerdage 2006 blev finansieret af
Kulturelt Samråd for Sæby Kommune.
 
Der søges om et tilskud på 24.000 kr. til Glade Sommerdage. 
Ligelydende ansøgning er fremsendt til Kulturelt Samråd.
 
Kulturelt Samråd bevilgede 12.000 kr.
 
Skagen Egnsspil 2007 – Arbejdstitel ”Om hundrede år er alting
glemt?”
Styregruppen for Skagen Egnsspil 2007 opfører igen egnsspil på Skagen
By- og Egnsmuseum som et jubilæumsspil 8 gange u juni og august
måned. Egnsspillet omhandler bl.a. turist- og Handelsstandsforeningens
jubilæum 2006, Skagen Havns jubilæum 2007 samt Skagens Museums
jubilæum 2008.
Smedie, slagteri, trælasthandel, bogtrykkeri, maskinfabrik, skibsbyggeri
levendegøres mellem de gamle fiskerhuse på Skagen By- og
Egnsmuseum i et tæt samarbejde med Engsspilgruppen bestående af
80-100 frivillige børn, unge og voksne aktører.  Jubilæumsspillet veksler
mellem årene 1907, 2007 og 2032 og kræver en del rekvisitter,
dekorationer og kostumer. 
 
Der budgetteres med udgifter på 358.000 kr. og det oplyses, at der i
2005 var indtægter for 215.573 kr. heraf en underskudsgaranti på
30.000 fra Nordjyllands Amt.
 
Kulturelt Samråd er søgt om tilskud på 10.000 kr., hvilket er bevilget.
 
Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 25.000 kr. samt
underskudsgaranti på 30.000 kr.
 
Sæby Kunstnerne
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Sammenslutning af billedkunstnere og kunsthåndværkere i
Sæbyområdet er dannet i december 2006 med det formål at udvikle og
profilere Sæby som kunstby med en årlig udstilling i august måned på
Sæbygård Slot.
 
Der er budgetteret med udgifter på 75.000 kr. til udstillingen og der er
foreløbig indkommet 3.000 i tilskud. Foreningen oplyser, at der er søgt
støtte fra pengeinstitutter, danske initiativpuljer, Sæby Borgerforening
samt større lokale virksomheder. Kulturelt Samråd er ansøgt om 15.000
kr. Samrådet bevilgede 10.000 kr.    
 
Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 40.000 kr.
 
Round Table
Round Table 35, Frederikshavn søger om økonomisk støtte til afholdelse
af landsmøde i Danmark lørdag den 5. maj 2007 i Iscenter Nord.
 
Landsmødet i Round Table Danmark er foreningens højeste myndighed.
Det er en forening, der tæller ca. 2.500 mennesker fra hele Danmark.
Der forventes at deltage mellem 300-400 mennesker fra ind- og udland i
Landsmødet i Frederikshavn. Landsmødet er efter ihærdigt benarbejdet
af RT 35 Frederikshavn blevet tildelt Frederikshavn.
 
Afholdelsen af arrangementet sætter fokus på Frederikshavn som
værtsby, og valget af Iscenter Nord er velvalgt til at præsentere en af
Frederikshavns andre stoltheder, nemlig ishockey.
 
Der er store omkostninger i forbindelse med afholdelse af
arrangementet, og foreningen håber, at Frederikshavn Kommune vil
bistå med økonomisk støtte til afholdelse af arrangementet. Der vil være
risiko for, at arrangementet må aflyses, hvis der ikke opnås økonomisk
støtte fra kommunen.
 
Der søges om et tilskud på 20.000 kr.
 
Voerså Idrætsforening
Voerså Idrætsforening søger om støtte til afholdelse af træningsweekend
for alle foreningens ungdomshold med træning, hygge, og socialt
samvær samt privat fodboldskole i 3 dage i sommerferien.
 
Voerså Idrætsforening har 11 fodboldhold i alle årgange fra micro til
senior. Herudover har foreningen bl.a. petanque, badminton og floorball.
Foreningen har 170 medlemmer, hvorad de 120 er medlemmer i alderen
5-18 år. For få år siden havde klubben kun omkring 70
ungdomsmedlemmer. Foreningen har oplevet en stor tilvækst af
pigespillere de seneste år.
 
Foreningen har de senere år forsøgt at forbedre forholdene for de unge
medlemmer og gøre det mere attraktivt at være medlem. Der afholdes
hvert år træningsweekend for alle foreningens ungdomshold og privat
fodboldskole 3 dage i sommerferien med mange unge deltagende.
Arrangementerne bruges til at knytte trænere og spillere tættere
sammen, og det har de tidligere år været en stor succes.
 
Budgettet for arrangementer beløber sig til 12.000 kr., hvortil der søges
støtte. Pengene bruges til lokaleleje samt mad og hjælpematerialer
under opholdene.
 
Vendsyssel Festival 2007
Vendsyssel Festival søger om støtte til gennemførelsen af den 37. sæson
i en ubrudt række af festival arrangementer.
 
En festival som Vendsyssel Festival kan ikke gennemføres uden støtte fra
det offentlige, fra fonde og fra lokale virksomheder.
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De tilskud, som de enkelte kommuner ydre blev fastlagt ved en aftale
mellem alle kommunerne i 1993. Her fastlagde man hvilket beløb man
tilsammen ønskede at yde til festivalen, og man fastlagde principperne
for fordelingen mellem kommunerne. Det blev aftalt, at halvdelen af
beløbet skulle fordeles ud fra kommunernes indbyggertal og den anden
halvdel ud fra, hvor mange koncerter der var afholdt i de enkelte
kommuner gennem de seneste år.
 
De fire kommuner i den nye Frederikshavn Kommune har sidste år ydet
tilskud til festivalen med følgende beløb:
Frederikshavn 17.900 kr.
Sæby 9.700 kr.
Skagen 4.200 kr.
I alt 31.800 kr.

 
Der er sket en væsentlig stigning i de priser, der skal betales for at få de
rette kunstnere til landsdelen. Derfor har det været nødvendigt at
reducere antallet af de koncerter, som Vendsyssel Festival står for.
 
Der søges derfor om en forøgelse af det årlige tilskud til et beløb på
50.000 kr.
 
Ny Musik Frederikshavn
Ny Musik søger om yderligere tilskud på i alt 50.000 kr.
 
Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 7. februar 2007 20.000 kr. i
driftstilskud til foreningen Ny Musiks koncerter og aktiviteter 2007.
Bevillingen blev givet efter en foreløbig stillingtagen og henviser til en
supplerende ansøgningsmulighed i april.
 
Ny Musik henviser til den oprindelige ansøgning fra 15. december 2006
og vedlægger til fornyet behandling

·          Siden sidst – en beretning om udviklingen i årets aktiviter
·          Opdateret status over årets program
·          Revideret budget for 2007
·          Årets første koncertflyer

 
Frederikshavn Teaterforening
Frederikshavn Taaterforening søger om tilskud til taterformål for 2007.
 
Da Frederikshavn Teaterforeningens geografiske område er efter
kommunesammenlægningen vokset. og formidlingen af teaterets
udbredelsesområde bliver omkostningsmæssigt hermed større.
 
Teaterforeningen søger om et tilskud på 120.000 kr. til teaterformål for
regnskabsåret 2007, hvoraf de 60.000 kr. er disponeret til foreningen.
 
Drachmannklubben
Drachmannklubben søger om økonomisk støtte i forbindelse med
udgivelsen af CD med sange af digteren Holger Drachmann, indsunget af
Drachmannpigerne.
 
CD’en udgives for at imødekomme en stor forespørgsel på en CD med de
såkaldte ”high lights”. Det vil bl.a. sige ”Erindring”, ”Midsommervisen”
og ”Se det summer af sol”. CD’en indeholder i øvrigt mange nye
spændende numre og opfylder Drachmannsklubbens formål: ”At udbrede
kendskabet til Holger Drachmanns digtning”.
 
Denne CD vil yderligere være med til at profilere Frederikshavn
Kommune på det kulturelle plan. Selve indspilningen har fundet sted og
er finansieret af Drachmannklubben. Klubben har ønske om at få CD’en
trykt og udgivet.
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Udgifterne beløber sig til ca. 30.000 kr., som foreningen ikke har.
 
Simons Raaling
Simon Raaling er et museum beliggende i Aalbæk og har i hele sin
levetid fået 13.000 kr. i støtte til drift og vedligeholdelse.
 
Museet er beliggende i Aalbæks ældste hus og blev for ca. 15 år siden
nænsomt restaureret. Museet er i dag blandt de 10 mest besøgte
museer i Nordjylland, og det drives ene og alene på frivillighedens basis,
dog har man haft en medarbejder i aktivering en stor del af sommeren.
 
Der søges om et økonomisk tilskud på 13.000 kr. til drift og vedlighold.
 
Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv
Arkivet registrere udklip, billeder, protokoller mv. Egnsarkivet ønsker at
anskaffe nogle nye stole, ligesom andet af inventaret er nedslidt.
 
Der søges om støtte til anskaffelse af nyt inventar.
 
Der søges om et tilskud på 12.000 kr.
 
Start To Run
Henrik Christiansen søger om sponsorat til Start To Run tur til
København.
 
Han deltog sidste år i Copenhagen Marathon gennem Star To Run i
Frederikshavn. Sidste år blev der arrangeret fælles bustransport og
fælles overnatning for deltagerne, men det bliver der ikke i år.
 
Derfor søges der om sponsorat til bustransport tur/retur til København.
 
Der søges om et tilskud op til 13.625 kr.
 
Sæbygarden
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.
 
Ansøgningen blev behandlet Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts
2007, hvor sagen blev udsat.
 
Foreningen Norden
Foreningen Norden søger om tilskud til kulturbesøg fra venskabsbyen
Larvik.
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Foreningen Nordens lokalafdeling i Frederikshavn har i samarbejde med
foreningen i Larvik arrangeret besøg og kunstudstilling med fire norske
kunstnere i perioden 15. marts – 17. april. Udstilling finder sted på
Frederikshavn Bibliotek.
 
Der søges om 2.000 kr. til dækning af nødvendige udgifter under
besøget fra Larvik.
 
Elling Borger- & Grundejerforening
Foreningen søger om støtte til kulturel aktivitet FED FREDAG – et
arrangement for børn og unge i alderen fra 10-16 år fra Elling og
Strandby skoler.  Arrangementet afvikles 4 gange årligt i
Bannerslundhallen i tidsrummet kl. 19.00-23.30 og indeholder
aktiviteterne badminton, bordtennis, indefodbold, hoppeborg, håndbold
og volleyball. Derudover er alkoholfri aftendiskotek. 
 
Arrangementet tiltrækker 100-150 unge og indtægterne fra salg i
cafeteria og kiosk tilfalder SEIF håndbold, som står for salget.  
Udgifterne beløber sig i gennemsnit til ca. 3.000 kr. og omfatter leje af
professionelt diskotek og lejlighedsvis hoppeborg og indefodboldbane.
 
Der søges om 12.000 i tilskud til dækning af udgiften for 4
arrangementer.
 
Ansøgningen er stilet til Kulturelt Samråd, der imidlertid ikke fandt, at
ansøgningen faldt inden for deres område.
 
Den kongelige sommerballet til Skagen
Skagen Turistforening er gået i samarbejde med den Kongelige
Sommerballet, der i år tager på sommerturne for at give gratis opvisning
af højeste kvalitet forskellige steder i landet.
 
Opvisningen gives i det fri og vil omfatte et potpourri af de største
publikumsfavoritter på repertoire.  Målet er at gøre kulturen tilgængelig
for så mange som muligt. Den Kongelige Balletskole vil desuden tilbyde
op til 50 børn i 2. og 3. klasse selv at prøve balletkunsten sammen med
en af balletskolens lærere og en pianist.
 
Skagen Turistforening er behjælpelig med opførelsen ved at søge
tilladelse til opførslen et passende sted, booking af en skole til
børneballetskolen, indkvartering og spisesteder til danserne og deres
hjælpere. Hertil kommer andre praktiske opgaver
 
Prisen for arrangementet er kr. 65.000 + moms, som er betaling for
opsættelse af scene og div. i forbindelse med forestillingen. Skagen
Turistforening søger Frederikshavn Kommune om hele beløbet.
 
Dana Cup 2007
Ansøgning fra Dana Cup om delvis dækning af Dana Cup’s udgifter
vedrørende indkvartering og fri entre til Frederikshavn Svømmehal for
cup-deltagerne.
 
Det oplyses, at udgifterne til indkvartering på skoler udgør ca. 200.000
kr.
 
De seneste år har cuppen søgt om fri entre til Svømmehallen for
deltagerne. Cuppen søger igen, da man er i konkurrence med mange
andre turneringer om deltagerne.  Konkurrencen skærpes, da mange
byer har set interessen i at få turister på denne måde.
 
Ifølge oplysninger fra Svømmehallen vil udgiften være ca. 20.000 kr. ud
fra et besøgstal på 2.000 personer á 10 kr.
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Dana Cup tilbyder deltagerne fri entre i Fårup Sommerland, men de vil
gerne have et tilbud i Frederikshavn til gæsterne.
 
Den 24. Dana Cup får deltagelse af ca. 300 hold fra 26 nationer. Man
forventer, at Frederikshavn vil vokse med 8.000 deltagere i uge 28 og
regner med, at 700 frivillige hjælpere igen i år vil få det til at køre.
 
Indstilling
Det indstilles, at

·          udvalget drøfter, hvilke ansøgninger, der opfylder udvalgets
kriterier for tildeling

·          udvalget tager konkret stilling til de ansøgninger, der opfylder
kriterierne.

 
Bilag  Fordeling
1. Ansøgning om tilskud - incl budget - til

Knivtræf i Nord (dok 583974)
KFU

2. Ansøgning om støtte til tryk af foldere til
museumsklubben Klub Fyrtårnet (dok
579853)

KFU

3. Ansøgning om støtte til Skagen
Litteraturfestival 2007 (dok 577560)

KFU

4. Ansøgning om tilskud til afvikling af Glade
Sommerdage 2007 (dok 583513 og 583518)

KFU

5. Ansøgning om støtte til Skagen Egnsspil 2007
- Om hundrede år er alting glemt (dok
583227)

KFU

6. Sæby Kunstnerne - ansøgning tilskud
udstilling august (dok 583075)

KFU

7. Ansøgning øk støtte afholdelse Round table-
landsmøde (dok 582948)

KFU

8. Ansøgning fra Voerså Idrætsforening om
støtte til arrangementer i 2007 i foreningens
regi (dok 582996)

KFU

9, Ansøgning om støtte til gennemførelsen af
Vendsyssel Festival 2007 bilagt regnskab
2005-06 m m (dok 581631)

KFU

10. Ansøgning fra Ny Musik om supplerende
tilskud (dok 581619)

KFU

11. Ansøgning om tilskud til teaterformål for
regnskabsåret 2007 (dok 580544)

KFU

12. Ansøgning om støtte til udgivelse af CD med
Drachmannspigerne (dok 577296)

KFU

13. Ansøgning om tilskud til drift af Simons
Raaling (dok 577901)

KFU

14. Ansøgning fra Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv om
driftstilskud i 2007 (dok 576892)

KFU

15. Ansøgning om sponsorat til Start to Run
(dok. 581660 og 585518)

KFU

16. Ansøgning om økonomisk støtte til USA rejse
(dok. 571996 og 575664)

KFU

17. Ansøgning om tilskud i forbindelse med
kulturbesøg og udstilling med norske
kunstnere (dok. 573852)

KFU

18. Ansøgning støtte Fed fredags arrangementer
Elling (dok 582712)

KFU

19. Ansøgning om tilskud til opførelse af Dansk
Sommerballet i Skagen (ED579774)

KFU

20. Ansøgning om tilskud til Dana Cup af 16. april
2007 (dok. 583019)

KFU

 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning øk støtte afholdelse Round table-landsmøde (dok

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6137_Ans�gning%20�k%20st�tte%20afholdelse%20Round%20table-landsm�de%20(dok%20582948).pdf
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582948).pdf
 Ansøgning fra Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv om driftstilskud i 2007 (dok

576892).pdf
 Ansøgning fra Ny Musik om supplerende tilskud (dok 581619).pdf
 Ansøgning fra Voerså Idrætsforening om støtte til arrangementer i 2007

i foreningens regi (dok 582996).pdf
 Ansøgning om støtte til gennemførelsen af Vendsyssel Festival 2007

bilagt regnskab 2005-06 m m (dok 581631).pdf
 Ansøgning om støtte til Skagen Egnsspil 2007 - Om hundrede år er

alting glemt (dok 583227).pdf
 Ansøgning om støtte til Skagen Litteraturfestival 2007 (dok 577560).pdf
 Ansøgning om støtte til tryk af foldere til museumsklubben Klub

Fyrtårnet (dok 579853).pdf
 Ansøgning om støtte til udgivelse af CD med Drachmannspigerne (dok

577296).pdf
 Ansøgning om tilskud - incl budget - til Knivtræf i Nord (dok 583974).pdf
 Ansøgning om tilskud til afvikling af Glade Sommerdage 2007 (dok

583513 og 583518).pdf
 Ansøgning om tilskud til drift af Simons Raaling (dok 577901).pdf
 SæbyKunstnerne - ansøgning tilskud udstilling august (dok 583075).pdf
 Ansøgning om tilskud til teaterformål for regnskabsåret 2007 (dok

580544).pdf
 Ansøgning om økonomisk støtte til USA rejse (dok. 571996).pdf
 Referat 070307 KFU pkt 2 (dok 575664).pdf
 Ansøgning støtte Fed fredags arrangementer Elling (dok 582712).pdf
 Ansøgning om tilskud i forbindelse med kulturbesøg og udstilling med

norske kunstnere (dok. 573852).pdf
 Ansøgning om sponsorat til Start to Run (dok. 581660).pdf
 Ansøgning om skiltning Det Musiske Hus (dok. 583424).pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2007
Vendsyssel Knivmagerlaug: Imødekommes med 5.000 kr.
Museumsklubben "Klub Fyrtårn": imødekommes med 20.000 kr.
Skagen Litteraturfestival: Imødekommes med 25.000 kr.
Glade sommerdage 2007: Imødekommes med 12.000 kr.
Skagen Egnsspil 2007: Imødekommes med 25.000 kr.
Sæby Kunstnerne: Imødekommes med 10.000 kr.
Round Table 35, Frederikshavn: Imødekommes ikke.
Voerså Idrætsforening: Imødekommes ikke.
Vendsyssel Festival 2007: Imødekommes med 32.000 kr.
NY MUSIK Frederikshavn: Imødekommes med 20.000 kr.
Frederikshavn Teaterforening: Imødekommes med 75.000 kr.
Drachmannklubben: Imødekommes ikke.
Simons Raaling: Imødekommes med 13.000 kr.
Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv: Imødekommes ikke.
Start To Run: Imødekommes ikke.
Sæbygarden: Imødekommes med 40.000 kr.
Foreningen Norden: Imødekommes med 2.000 kr.
Elling Borger- & Grundejerforening: Sagen oversendes til Børne- og
Ungdomsudvalget.
Den kongelige sommerballet til Skagen: Imødekommes med 25.000 kr.
Dana Cup 2007: Imødekommes ikke.

Fraværende: Jytte Schaltz.
Inger Støtt deltog i pkt. 1-11.

    

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6137_Ans�gning%20�k%20st�tte%20afholdelse%20Round%20table-landsm�de%20(dok%20582948).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6137_Ans�gning%20�k%20st�tte%20afholdelse%20Round%20table-landsm�de%20(dok%20582948).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6138_Ans�gning%20fra%20Kvissel-Ravnsh�j%20Egnsarkiv%20om%20driftstilskud%20i%202007%20(dok%20576892).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6138_Ans�gning%20fra%20Kvissel-Ravnsh�j%20Egnsarkiv%20om%20driftstilskud%20i%202007%20(dok%20576892).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6138_Ans�gning%20fra%20Kvissel-Ravnsh�j%20Egnsarkiv%20om%20driftstilskud%20i%202007%20(dok%20576892).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6139_Ans�gning%20fra%20Ny%20Musik%20om%20supplerende%20tilskud%20(dok%20581619).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6139_Ans�gning%20fra%20Ny%20Musik%20om%20supplerende%20tilskud%20(dok%20581619).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6140_Ans�gning%20fra%20Voers�%20Idr�tsforening%20om%20st�tte%20til%20arrangementer%20i%202007%20i%20foreningens%20regi%20(dok%20582996).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6140_Ans�gning%20fra%20Voers�%20Idr�tsforening%20om%20st�tte%20til%20arrangementer%20i%202007%20i%20foreningens%20regi%20(dok%20582996).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6140_Ans�gning%20fra%20Voers�%20Idr�tsforening%20om%20st�tte%20til%20arrangementer%20i%202007%20i%20foreningens%20regi%20(dok%20582996).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6141_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20gennemf�relsen%20af%20Vendsyssel%20Festival%202007%20bilagt%20regnskab%202005-06%20m%20m%20(dok%20581631).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6141_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20gennemf�relsen%20af%20Vendsyssel%20Festival%202007%20bilagt%20regnskab%202005-06%20m%20m%20(dok%20581631).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6141_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20gennemf�relsen%20af%20Vendsyssel%20Festival%202007%20bilagt%20regnskab%202005-06%20m%20m%20(dok%20581631).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6142_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20Skagen%20Egnsspil%202007%20-%20Om%20hundrede%20�r%20er%20alting%20glemt%20(dok%20583227).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6142_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20Skagen%20Egnsspil%202007%20-%20Om%20hundrede%20�r%20er%20alting%20glemt%20(dok%20583227).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6142_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20Skagen%20Egnsspil%202007%20-%20Om%20hundrede%20�r%20er%20alting%20glemt%20(dok%20583227).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6143_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20Skagen%20Litteraturfestival%202007%20(dok%20577560).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6143_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20Skagen%20Litteraturfestival%202007%20(dok%20577560).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6144_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20tryk%20af%20foldere%20til%20museumsklubben%20Klub%20Fyrt�rnet%20(dok%20579853).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6144_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20tryk%20af%20foldere%20til%20museumsklubben%20Klub%20Fyrt�rnet%20(dok%20579853).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6144_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20tryk%20af%20foldere%20til%20museumsklubben%20Klub%20Fyrt�rnet%20(dok%20579853).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6145_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20udgivelse%20af%20CD%20med%20Drachmannspigerne%20(dok%20577296).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6145_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20udgivelse%20af%20CD%20med%20Drachmannspigerne%20(dok%20577296).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6145_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20udgivelse%20af%20CD%20med%20Drachmannspigerne%20(dok%20577296).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6146_Ans�gning%20om%20tilskud%20-%20incl%20budget%20-%20til%20Knivtr�f%20i%20Nord%20(dok%20583974).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6146_Ans�gning%20om%20tilskud%20-%20incl%20budget%20-%20til%20Knivtr�f%20i%20Nord%20(dok%20583974).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6147_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20afvikling%20af%20Glade%20Sommerdage%202007%20(dok%20583513%20og%20583518).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6147_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20afvikling%20af%20Glade%20Sommerdage%202007%20(dok%20583513%20og%20583518).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6147_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20afvikling%20af%20Glade%20Sommerdage%202007%20(dok%20583513%20og%20583518).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6148_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20drift%20af%20Simons%20Raaling%20(dok%20577901).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6148_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20drift%20af%20Simons%20Raaling%20(dok%20577901).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6149_S�byKunstnerne%20-%20ans�gning%20tilskud%20udstilling%20august%20(dok%20583075).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6149_S�byKunstnerne%20-%20ans�gning%20tilskud%20udstilling%20august%20(dok%20583075).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6150_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20teaterform�l%20for%20regnskabs�ret%202007%20(dok%20580544).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6150_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20teaterform�l%20for%20regnskabs�ret%202007%20(dok%20580544).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6150_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20teaterform�l%20for%20regnskabs�ret%202007%20(dok%20580544).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6152_Ans�gning%20om%20�konomisk%20st�tte%20til%20USA%20rejse%20(dok.%20571996).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6152_Ans�gning%20om%20�konomisk%20st�tte%20til%20USA%20rejse%20(dok.%20571996).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6153_Referat%20070307%20KFU%20pkt%20%202%20(dok%20575664).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6153_Referat%20070307%20KFU%20pkt%20%202%20(dok%20575664).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6154_Ans�gning%20st�tte%20Fed%20fredags%20arrangementer%20Elling%20(dok%20582712).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6154_Ans�gning%20st�tte%20Fed%20fredags%20arrangementer%20Elling%20(dok%20582712).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6155_Ans�gning%20om%20tilskud%20i%20forbindelse%20med%20kulturbes�g%20og%20udstilling%20med%20norske%20kunstnere%20(dok.%20573852).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6155_Ans�gning%20om%20tilskud%20i%20forbindelse%20med%20kulturbes�g%20og%20udstilling%20med%20norske%20kunstnere%20(dok.%20573852).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6155_Ans�gning%20om%20tilskud%20i%20forbindelse%20med%20kulturbes�g%20og%20udstilling%20med%20norske%20kunstnere%20(dok.%20573852).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6156_Ans�gning%20om%20sponsorat%20til%20Start%20to%20Run%20(dok.%20581660).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6156_Ans�gning%20om%20sponsorat%20til%20Start%20to%20Run%20(dok.%20581660).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6157_Ans�gning%20om%20skiltning%20Det%20Musiske%20Hus%20(dok.%20583424).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6157_Ans�gning%20om%20skiltning%20Det%20Musiske%20Hus%20(dok.%20583424).pdf
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13. Orientering om Frederikshavnerordningen
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 479929
Sbh: KFU/chcr

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Formanden og forvaltningen orienterer om henvendelser fra foreninger.
Forvaltningen orienterer desuden om tidsplan, økonomiske muligheder
og forslag til fordeling af den pulje, der skal afhjælpe foreninger i nød
som følge af den nye ordning.

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2007
Taget til efterretning.

Fraværende: Jytte Schaltz.
Inger Støtt deltog i pkt. 1-11.

    

14. Orientering om afrapportering Foreningen NY MUSIK
Frederikshavn
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 412221
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Foreningen NY Musik Frederikshavn fremsender til Kultur- og
Fritidsudvalgets orientering godkendt regnskab for 2006.
 
Bilag  Fordeling
1 Revideret regnskab 2006 - Foreningen NY Musik

(ED581621)
KFU

 

Elektroniske bilag:
 Revideret regnskab 2006 - foreningen NY musik (dok 581621).pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Jytte Schaltz.
Inger Støtt deltog i pkt. 1-11.

    

15. Orientering om afrapportering lysfestivalen Light
Visions Frederikshavn 2006
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 465800
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen bag lysfestivalen Light Visions Frederikshavn
fremsender afrapportering med tak for opbakningen og tilskuddet.
 
Bilag  Fordeling
1 Afrapportering lysfestival 2006 (ED582518) KFU

 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6131_Revideret%20regnskab%202006%20-%20foreningen%20NY%20musik%20(dok%20581621).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6131_Revideret%20regnskab%202006%20-%20foreningen%20NY%20musik%20(dok%20581621).pdf
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Elektroniske bilag:
 Afrapportering lysfestival 2006 (dok 582518).pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Jytte Schaltz.
Inger Støtt deltog i pkt. 1-11.

    

16. Orientering om henvendelser og invitationer
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 563225
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Dacapo Teatret orienterer i henvendelse om teatrets nyeste tilbud med
bl.a. konsulenttilbud.
 
Der er mulighed for tilmelding til nyhedsbrev samt yderligere
information på http://www.dacapoteatret.dk/ 
 
Friluftsrådet har udgivet årsberetning for 2006 for Friluftsrådet og for
Friluftslivets tips- og lottomidler.
 
Årsberetningen kan ses i Børne- og Kulturforvaltningen.
 
Bilag  Fordeling
1 Dacapo Teatret tilbyder sin konsulentbistand

m.m. og vedlægger brochure (ED581394)
KFU

  

Elektroniske bilag:
 Dacapo Teatret tilbyder sin konsulentbistand mm og vedlægger

brochure (dok 581394).pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Jytte Schaltz.
Inger Støtt deltog i pkt. 1-11.

    

17. Etablering af offentlig wellnessafdeling i
Frederikshavn Svømmehal
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 583591
Sbh: BKF/chcr/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
I 2006 afleverede Frederikshavn Svømmehal et forslag til
wellnessafdeling i forbindelse med svømmehallen. Projektet løb op i 14
mio. kr. og udvalget fremsendte det ikke til videre behandling i
Sammenlægningsudvalget.
 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6132_Afrapportering%20lysfestival%202006%20(dok%20582518).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6132_Afrapportering%20lysfestival%202006%20(dok%20582518).pdf
http://www.dacapoteatret.dk/
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6134_Dacapo%20Teatret%20tilbyder%20sin%20konsulentbistand%20mm%20og%20vedl�gger%20brochure%20(dok%20581394).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6134_Dacapo%20Teatret%20tilbyder%20sin%20konsulentbistand%20mm%20og%20vedl�gger%20brochure%20(dok%20581394).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6134_Dacapo%20Teatret%20tilbyder%20sin%20konsulentbistand%20mm%20og%20vedl�gger%20brochure%20(dok%20581394).pdf
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Der er siden arbejdet videre med projektet, ligesom lignende projekter
skyder op omkring os i såvel privat som offentligt regi og i selvejende
institutioner. Skagen Kultur- og Fritidscenter har f.eks. også et forslag
om en wellnessafdeling undervejs.
 
Svømmehallen i Frederikshavn motiver bl.a. sit forslag med, at
”Frederikshavn har opbygget en ny identitet som værtsby. Derfor mener
vi, at en offentlig wellnessafdeling er et nødvendigt gode. Vi er ikke i
tvivl om, at det nye tiltag vil få fat i såvel byens borgere som de mange
gæster og turister, der besøger os. Mange af disse har i forvejen en
wellnessafdeling i deres eget nærområde.”
 
Det konkrete forslag arbejder med en wellnessafdeling i 3 niveauer og
med spa og udsigt fra tagterrassen. Forslaget tænkes finansieret
gennem af et rentefrit lån over 20 år.  Det årlige afdrag vil udgøre ca.
700.000 kr., som tænkes indarbejdet i det samlede budget for
svømmehal og wellnessafdeling.
 
Forbrugsudgifter til el, vand og varme er ikke medregnet, idet det
forudsættes, at kommunen på samme vilkår som for svømmehallen i
øvrigt, forestår denne udgift, der anslås til at ligge på 150.000 –
200.000 kr. årligt.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslaget drøftes med henblik
evt. at indgå i de problemfelter, som udvalget senere skal prioritere.
 
 
 
Bilag  Fordeling
1 Beskrivelse af offentlig wellnessafdeling i

Frederikshavn Svømmehal (ED583581)
KFU

 

Elektroniske bilag:
 Wellness i Frederikshavn Svømmehal.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2007
Sagen drøftet. Genoptages i forbindelse med prioritering af sager til
budgetlægningen for 2008.

Fraværende: Jytte Schaltz.
Inger Støtt deltog i pkt. 1-11.

Mødet hævet, oplæst kl. 19.30

Til stede: 

 

Underskrifter:

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6209_Wellness%20i%20Frederikshavn%20Sv�mmehal.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6209_Wellness%20i%20Frederikshavn%20Sv�mmehal.pdf

	Local Disk
	P:\Kultur-_og_Fritidsudvalget_667_02-05-2007_423.htm


