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Referat Kultur- og Fritidsudvalget
Ordinært møde

Dato 6. juni 2007

Tid 14:00

Sted Hirsholmene

NB. Afgang W. Klitgaard, Pier 2, Frederikshavn Havn

Fraværende Inger Støtt

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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2. Fastlæggelse af dialogmøder 2007 Åben sag
3. Støtte til sommerunderholdning Åben sag
4. Skagen Kulturhus Åben sag
5. Bevilling til Frederikshavn Teaterforening - ansøgningspulje april 2007 Åben sag
6. Fordeling af puljemidler til trængte foreninger Åben sag
7. Leje af skoler mv. for arrangementer med overnatning Åben sag
8. Fordeling af driftsstøtte til borgerhuse i Frederikshavn kommune. Åben sag
9. Byggeregnskab for Sæby Svømmebad Åben sag
10. Ansøgning om tillægsbevilling over ubrugte midler ved opførelsen af Sæby Svømmebad Åben sag
11. Udpegning af medlem til Repræsentantskabet, Vendsyssel Teater Åben sag
12. Voksenundervisning i Musikskolen i Frederikshavn Kommune. Åben sag
13. Årsregnskab 2006 Skagen Stadion Åben sag
14. Regnskab og beretning for 2006 - Skagen By- og Egnsmuseum Åben sag
15. Orientering om Sæby Museums økonomiske situation Åben sag
16. Syvstenhallen Åben sag
17. Fortsat udvikling af eliteidrætten i Frederikshavn Kommune Åben sag
18. Henvendelser og invitationer Åben sag
19. Forslag til driftsbudget 2008 Åben sag
20. Økonomiopfølgning pr. 30.04.2007 Åben sag
21. Ansøgning om tilskud til foredrag i forbindelse med filmforevisning Åben sag
22. Orientering om afrapportering til Biblioteksstyrelsen vedr. udviklingsprojektet "Biblioteket som demokratisk torv" Åben sag
23. Orientering om afrapportering til Biblioteksstyrelsen vedr. "Børnebiblioteket som eksperimentarium", et fællesprojekt

mellem Frederikshavn Bibliotek og Hjørring Bibliotek
Åben sag

24. Afrapportering for Blomsterfestival 2006 Åben sag

    

1. Børnekultur i Frederikshavn Kommune - temadrøftelse
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 589440
Sbh: BKF/chcr/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Temadrøftelse omkring børnekultur i Frederikshavn.
 
Gæst: Bibliotekschef Thorkild Holm Pedersen.
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Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.
 
Bilag  Fordeling
1 Statusrapport 2006 - Børnekulturens Netværk

(ED574033)
KFU

2 Problemområde: Børne- og
ungekulturkoordinationfunktion i Ny
Frederikshavn Kommune (ED531958)

KFU

 

Elektroniske bilag:
 574033 - Statusrapport 2006 - Børnekulturens netværk.pdf
 531958-v1-Problemområde-Børne-ogUngekulturkoordinatorfunktion i

Frederikshavn kommune.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Sagen genoptages.

Fraværende: Inger Støtt

    

2. Fastlæggelse af dialogmøder 2007
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 587633
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Forvaltningen foreslår følgende omkring afvikling af dialogmøder i 2007:
 
Møde for Idrætsområdet.
Deltagere: halinspektørerne og bestyrelserne for
paraplyorganisationerne.

 
 
Møde for Kulturområdet.
Deltagere: Kulturgruppen, Kulturelt Samråd samt
bestyrelsesrepræsentanter for kultur- og kunstinstitutionerne.
 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Der afholdes 2 møder jf. sagsfremstilling.
1. møde afholdes i forlængelse af næste ordinære udvalgsmøde.

Fraværende: Inger Støtt

    

3. Støtte til sommerunderholdning
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 579795
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Sbh: BKF/chcr/aach

 
Besl.komp: KS

Sagsfremstilling
Musikkorps Sæby søger om økonomisk støtte til musikunderholdning
forskellige steder i kommunen hen over sommeren.
 
Musikkorpset opstiller 2 muligheder:
 

1.      Frederikshavn Kommune støtter med 30.000 kr.. Musikkorpset
stiller sig til gengæld til rådighed for 5 koncerter indenfor
kommunegrænsen. Transportomkostningerne er dermed også
dækket.

2.      Frederikshavn Kommune støtter med 4.500 kr. +
transportomkostninger pr arrangement.

 
Musikkorpset foreslår, at valg af 1. mulighed kunne være en koncert på
Sæby Havn den 1. juli og den 12. august. En koncert på Palmestranden
den 23. juni i forbindelse med et Sct. Hans arrangement samt lørdag
den 18. august i gågaden i Skagen. Hertil kommer et enkelt
arrangement i en af oplandsbyerne.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.
 
Bilag  Fordeling
1 Henvendelse vedr. afvikling af sommerkoncerter

i Frederikshavn Kommune
KS

 
Beslutning – Kulturelt Samråd den 16. maj 2007
Fraværende: Tove Therp
 
Oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets
møde den 6. juni 2007.
Sagen har været til behandling i Kulturelt Samråd den 16. maj 2007 og
samrådet besluttede, at sagen skulle oversendes til Kultur- og
Fritidsudvalget for behandling.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.
 
Bilag  Fordeling
1 Henvendelse vedr. afvikling af sommerkoncerter

i Frederikshavn Kommune (579271)
KS/KFU

2 Regnskab for Sommerkoncerter 2006
(ED591342)

KFU

 
 

Elektroniske bilag:
 Henvendelse vedr. afvikling af sommerkoncerter i Frederikshavn

Kommune.pdf
 591342 - Regnskab for sommerkoncerter 2006.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Ansøgningen imødekommes med 20.000 kr.

Fraværende: Inger Støtt

    

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6540_Henvendelse%20vedr.%20afvikling%20af%20sommerkoncerter%20i%20Frederikshavn%20Kommune.pdf
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http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6540_Henvendelse%20vedr.%20afvikling%20af%20sommerkoncerter%20i%20Frederikshavn%20Kommune.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6646_591342%20-%20Regnskab%20for%20sommerkoncerter%202006.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6646_591342%20-%20Regnskab%20for%20sommerkoncerter%202006.pdf
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4. Skagen Kulturhus
 
 

 Åben sag
 
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 6. juni 2007
Drøftet.

Fraværende: Inger Støtt

    

5. Bevilling til Frederikshavn Teaterforening -
ansøgningspulje april 2007
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 577086
Sbh: BKF/chcr/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Teaterforening
Frederikshavn Teaterforening søger om tilskud til teaterformål for 2007.
 
Frederikshavn Teaterforenings 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.
 
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 2. maj 2007
Frederikshavn Teaterforening: Imødekommes med 75.000 kr.
 
Fraværende: Jytte Schaltz.
Inger Støtt deltog i pkt. 1-11.
 
Supplerende til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. juni
2007
Det har vist sig, at tilskudsbeløbet for 2006 var fejlagtigt opgivet. Det
bevilgede beløb var 80.000 kr.   
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at tidligere bevilling for 2007
forhøjes med 20.000 kr.
 
 
 
 
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Godkendt.

Fraværende: Inger Støtt
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6. Fordeling af puljemidler til trængte foreninger
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 573988
Sbh: BK/KRER

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
På Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 15. februar 2007 blev
det besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde
principper for fordeling af puljemidler til trængte foreninger.
Arbejdsgruppen består af 3 medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget
samt 3 medlemmer fra Kultur- & Fritidsudvalget.
 
På baggrund af foreningernes regnskabstal for 2006 og de indsendte a
conto ansøgninger for 2007 er arbejdsgruppen nået frem til følgende
fordelingsprincipper:
 

·          Det er kun foreninger som har indsendt a conto ansøgning
senest 24. maj 2007 der kan komme i betragtning.

·          Der gives kun tilskud til de foreninger der har mindst 10%
nedgang i tilskud.

·          Grundet usikkerheder i a conto ansøgninger skal foreningerne
selv betale for de første 10% i reducerede tilskudsmidler.

 
Nedenstående eksempler viser den forholdsvise andel i tilskudsmidlerne.
 
 Forening X Forening Y
Endelig tilskudsafregning for
2006

Kr. 1.000,00 Kr. 1.000,00

- egenbetaling 10% Kr. 100,00 Kr. 100,00
A/contotilskudsudbetaling for
2007

Kr. 800,00 Kr. 950,00

Honorering fra pulje Kr. 100,00 Ingen
honorering

 
Indstilling
Børne- & Kulturforvaltningen indstiller, at arbejdsgruppens principper
følges, og at sagen videresendes til Kultur- & Fritidsudvalget.
 
 
Beslutning - Folkeoplysningsudvalget 24. maj 2007
Godkendt.
 
Fraværende: Mogens Brag og Steen Jensen
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde
den 6. juni 2006
Sagen er oversendt fra Folkeoplysningsudvalget til behandling i Kultur-
og Fritidsudvalget. Resultatet af Kultur- og Fritidsudvalgets behandling
meddeles klubberne inden sommerferien. 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,  

-          at arbejdsgruppens principper for fordeling af puljemidler til
trængte foreninger følges

-          at udgiften finansieres af de afsatte puljer samt overførte midler
fra 2006 i Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab

-          at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter øvrige
medfinansieringsmuligheder til puljen. 
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Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Indstillingens 2 første punkter godkendes. 
Øvrige finansieringsmuligheder drøftet.

Fraværende: Inger Støtt

    

7. Leje af skoler mv. for arrangementer med overnatning
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 567235
Sbh: BK/KRER

 
Besl.komp: FOU/KFU/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
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1 Anmodning om ligestillede vilkår ved
cupafvikling fra Skagen IK(Doc 567852)

FOU

 
 
Beslutning - Folkeoplysningsudvalget 22. marts 2007
Indstillingen godkendt med følgende ændringer
- 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

 
 
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 2. maj 2007
Godkendt. Taksten anbefales overfor økonomiudvalget.
 
Fraværende: Jytte Schaltz.
Inger Støtt deltog i pkt. 1-11.
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets
møde den 6. juni 2007
De gamle kommuners forskellige økonomiske vilkår for afvikling af
cupper og andre arrangementer med overnatning i kommunale lokaler
nødvendiggør en harmonisering over 2 år.
 
Harmoniseringen kan enten betyde, at
 

1. Skagen Idrætsforening ligesom Frederikshavn Forenede
Idrætsforeninger skal betale skolerne for brug af pedel-
og rengøringsservice ved cupperne for penge på
kommunens centrale budget

 
eller
 

2. Frederikshavn Forenede Idrætsforeninger fremover skal
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indarbejde en pris for pedel- og rengøringsservice i
deltagerbetalingen

 
I det første tilfælde skal kommunens budget i 2008 tilføres et beregnet
beløb til pedel- og rengøringsudgifter ved Skaw – cup og nye
arrangementer, der måtte komme til. I det andet tilfælde sparer
kommunen 138.920 kr.+ 92.000 kr., som Frederikshavn Forenede
Idrætsforeninger derfor må forøge deltagerbetalingen med.
 
I den nye Frederikshavnerordning har man indført gebyrbetaling for
brug af kommunale lokaler til forskellige arrangementer, men
Folkeoplysningsudvalget har vurderet, at 2007 må være et overgangsår,
hvor Frederikshavn Forenede Idrætsforeninger arrangerer Danacup og
Rødspættecup på samme økonomiske vilkår som hidtil, og hvor Skagen
Idrætsforening for Skaw – cup skal betale 5 kr. pr. deltager pr.
overnatning til hjælp til betaling af pedel- og rengøringsservice. Skagen
Idrætsforening har hidtil betalt et højere beløb til Skagen Kommune,
men ligestilles her med eventuelle nye arrangører i 2007.
 
Reglerne for brug af kommunens lokaler til arrangementer og
overnatning fremgår af Frederikshavnerordningen, der er vedtaget af
byrådet, hvilket indebærer, at samme instans skal beslutte
dispensationer.
 
Forvaltningen indstiller:

-          at der i 2007 søges dispensation hos Frederikshavn Byråd fra
Frederikshavnerordningen vedrørende gebyrbetaling for
arrangementer med overnatning

-          at Frederikshavn Forenede Idrætsforeninger gennemfører deres
cupper på uændrede vilkår i forhold til de forrige år og derfor
ikke indfører deltagerbetaling for overnatning i 2007

-          at Skagen Idrætsforening i 2007 betaler 5 kr. pr. deltager pr.
overnatning til hjælp til finansiering af skolernes udgifter til
pedel- og rengøringsassistance

-          at nye arrangementer med overnatning i 2007 bidrager til
finansiering af pedel- og rengøringsassistance med 5. kr. pr.
deltager pr. døgn 

-          at området harmoniseres i forbindelse med justering af
Frederikshavnerordningen.

 
 
Bilag  Fordeling
1 Udpluk af Frederikshavner Ordningen til pkt.

6/6-07 KFU (ED591470)
KFU

 
 

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

(dok567852).pdf
 591470 Udpluk af Frederikshavner Ordningen.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Godkendt. 
1. pind anbefales over for byrådet.

Fraværende: Inger Støtt

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6512_Anmodning%20fra%20Skagen%20IK%20om%20ligestillede%20vilk�r%20ved%20cupafvikling%20(dok567852).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6512_Anmodning%20fra%20Skagen%20IK%20om%20ligestillede%20vilk�r%20ved%20cupafvikling%20(dok567852).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6512_Anmodning%20fra%20Skagen%20IK%20om%20ligestillede%20vilk�r%20ved%20cupafvikling%20(dok567852).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6648_591470%20Udpluk%20af%20Frederikshavner%20Ordningen.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6648_591470%20Udpluk%20af%20Frederikshavner%20Ordningen.pdf
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8. Fordeling af driftsstøtte til borgerhuse i Frederikshavn
kommune.
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 426276
Sbh: BKF/boch

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget har i budgetår 2007 en disponibel pulje på kr.
60.000 med henblik på fordeling af tilskudsmidler til borgerhuse i
Frederikshavn kommune.
 
Der er i år 2007 indkommet ansøgninger fra følgende borgerhuse:
 

1.      Kvissel Fritidshus.
2.      Kvissel Gl. Station.
3.      Skærum Borgerhus.

 
Ad 1) Kvissel Fritidshus ansøger om driftstilskud på kr. 60.000 til
dækning af driftsunderskud fra regnskabsår 2006 på kr. 40.000 grundet
større driftsomkostninger samt færre udlejninger i privat regi.
Størstedelen af lejeindtægterne kommer fra Kvissel IF, som har meddelt
Fritidshuset, at lejeindtægterne budgetmæssigt må forventes mindre.
Kvissel Fritidshus har ikke indsendt regnskab for 2006. Det skal oplyses,
at egenkapitalen primo 2006 udgjorde kr. 180.673.
 
Ad 2) Kvissel Gl. Station ansøger om driftstilskud på kr. 20.000 til
dækning af forventet driftsunderskud på samme beløb. Regnskabsår
2006 udviser et driftsunderskud på kr. 8.195,90. Den likvide beholdning
ultimo 2006 udgør kr. 28.150,71. Aktiverne er dermed faldet 22,5% i
forhold til regnskabsår 2005.
 
Ad 3) Skærum Borgerhus ansøger om tilskud på kr. 25.000 til
renovering/udskiftning af 100 stole til opretholdelse af etablerede
arrangementer i borgerhuset. Regnskabsår 2006 udviser et
driftsunderskud på kr. 2.022,51. Det skal oplyses, at Skærum
Borgerhus har fået indtægt på kr. 250.000 fra Oplandspuljen i Gl.
Frederikshavn kommune i år 2006 til energiforbedringer. Udgiften er
endnu ikke afholdt, men periodiseringsmæssigt medtaget som indtægt i
regnskabet for 2006. Derfor udviser regnskabet et driftsoverskud på kr.
247.977,49. Borgerhusets økonomiske situation er stort set uændret i
forhold til regnskabsår 2005. 
 
Fra ovenstående kan udledes, at Skærum Borgerhus driftsmæssigt har
den bedste likviditetsmæssige resultat fra regnskabsår 2006 samt en
forbedring på lang sigt vedr. energimæssige tiltag. Kvissel Gl. Station
udviser det næststørste underskud forholdsmæssigt i forhold til Kvissel
Fritidshus.
 
Der er ingen borgerhuse i tidligere Sæby og Skagen kommuner, som
tidligere har modtaget støtte.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at:

·          Kvissel Fritidshus tildeles kr. 30.000.
·          Kvissel Gl. Station tildeles kr. 20.000
·          Skærum Borgerhus tildeles kr. 10.000.

 
 
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning driftsstøtte Kvissel Fritidshus. KFU
2 Ansøgning driftsstøtte Kvissel Gl. Station. KFU
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3 Ansøgning driftsstøtte Skærum Borgerhus. KFU
 
 

Elektroniske bilag:
 582629-v1-Ansøgning driftsstøtte Kvissel Fritidshus.pdf
 590715-v1-Ansøgning driftsstøtte Kvissel Gl Station.pdf
 590714-v1-Ansøgning driftsstøtte Borgernes Hus i Skærum.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Godkendt.

Fraværende: Inger Støtt

    

9. Byggeregnskab for Sæby Svømmebad
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 588553
Sbh: anjo

 
Besl.komp: KFU/ØU/BY

Sagsfremstilling
Der er udarbejdet byggeregnskab vedrørende nybygning af Sæby
Svømmebad.
 
De samlede netto byggeudgifter har andraget 49.447.027,22 kr. I
forhold til bevillingen er dette en mindreudgift på 502.972,78.
 
Regnskabet er revideret af BDO ScanRevision, som ved påtegning den
1. maj 2007 konkluderer, at byggeregnskabet er aflagt i
overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til
regnskabsaflæggelse, og at det giver et retvisende billede af byggeriets
endelige anskaffelsessum, som svarer til de ved byggeriet faktiske
afholdte og afsatte udgifter i henhold til bilag.
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
-  regnskabet indstilles til byrådets godkendelse
-  502.972,78 kr. overføres til kommunens kasse
 
Bilag  Fordeling
1 Byggeregnskab for fonden Sæby Svømmebad KFU/ØU/BY

 

Elektroniske bilag:
 587746 - Fonden Sæby Svømmebad - byggeregnskab.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Anbefales.

Fraværende: Inger Støtt

    

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6650_582629-v1-Ans�gning%20driftsst�tte%20Kvissel%20Fritidshus.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6650_582629-v1-Ans�gning%20driftsst�tte%20Kvissel%20Fritidshus.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6649_590715-v1-Ans�gning%20driftsst�tte%20Kvissel%20Gl%20%20Station.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6649_590715-v1-Ans�gning%20driftsst�tte%20Kvissel%20Gl%20%20Station.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6651_590714-v1-Ans�gning%20driftsst�tte%20Borgernes%20Hus%20i%20Sk�rum.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6651_590714-v1-Ans�gning%20driftsst�tte%20Borgernes%20Hus%20i%20Sk�rum.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6652_587746%20-%20Fonden%20S�by%20Sv�mmebad%20-%20byggeregnskab.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6652_587746%20-%20Fonden%20S�by%20Sv�mmebad%20-%20byggeregnskab.pdf
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10. Ansøgning om tillægsbevilling over ubrugte midler
ved opførelsen af Sæby Svømmebad
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 591552
Sbh: anjo

 
Besl.komp: KFU/ØU/BY

Sagsfremstilling
Overskuddet i forbindelse med byggeregnskabet for Sæby Svømmebad
er fremkommet grundet følgende elementer:

·          Udgiften til uforudseelige udgifter har været mindre end
budgetteret

·          Udgiften til tilslutningsafgifter har været mindre end budgetteret
·          Udgiften til lystryk og diverse udgifter har været mindre end

budgetteret
 
Bestyrelsen for fonden Sæby Svømmebad anmoder om at få
overskuddet på 502.973 kr. tilført til følgende:

·          energibesparende foranstaltninger
·          opførsel af sydvendt terrasse
·          redskabsrum til mindre udendørs redskaber

 
Børne- og Kulturforvaltningens indstiller, at
 
 
Bilag  Fordeling
1 Forslag til anvendelse af uforbrugte midler -

byggeregnskab Sæby Svømmebad
(ED591485)

KFU

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektroniske bilag:
 591485 - forslag anvendelse uforbrugte midler byggeregnskab Sæby

Svømmebad.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Udsættes.

Fraværende: Inger Støtt

    

11. Udpegning af medlem til Repræsentantskabet,
Vendsyssel Teater
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 589591
Sbh: NKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Vendsyssel Teater udvider kredsen af foreninger og institutioner til
teatrets Repræsentantskab.
 
I den anledning inviteres Kultur- og Fritidsudvalget til at udpege en
repræsentant til at deltage i repræsentantskabsmøderne der afholdes 2
til 3 gange årligt for bl.a. udveksling af ideer og samarbejder.

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6653_591485%20-%20forslag%20anvendelse%20uforbrugte%20%20midler%20byggeregnskab%20S�by%20Sv�mmebad.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6653_591485%20-%20forslag%20anvendelse%20uforbrugte%20%20midler%20byggeregnskab%20S�by%20Sv�mmebad.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6653_591485%20-%20forslag%20anvendelse%20uforbrugte%20%20midler%20byggeregnskab%20S�by%20Sv�mmebad.pdf
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Næste repræsentantskabsmøde afvikles 8. juni på Børglum Kloster, hvor
der vælges formand og næstformand samt repræsentant til indtrædelse i
Vendsyssel Teaters bestyrelse i en valgperiode på 4 år (følger den
kommunale valgperiode).
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der udpeges en repræsentant
til Repræsentantskabet for Vendsyssel Teater.
 
 
Bilag  Fordeling
1 Henvendelse om udpegning af repræsentant til

repræsentantskabet for Vendsyssel Teater
(ED589287)

KFU

 
 
 

Elektroniske bilag:
 589287 - Henvendelse om udpegning af repræsentant til

repræsentantskabet for Vendsyssel Teater.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Udvalget anmoder forvaltningen om at udpege en repræsentant.

Fraværende: Inger Støtt

    

12. Voksenundervisning i Musikskolen i Frederikshavn
Kommune.
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 565103
Sbh: BKF/boch/aach

 
Besl.komp: FOU/KFU

Sagsfremstilling
Ifølge Musikloven og vejledende retningslinier for musikskoledrift yder
staten delvis refusion af kommunens udgifter til lærer– og lederløn. I
retningslinierne er det fastlagt, at tilskuddet ydes til undervisning af
elever indtil 25 år.
 
I Skagen Kommunale Musikskole har det tidligere været muligt også at
optage elever over 25 år. I Frederikshavn - og Sæby kommuner er
denne undervisning foregået efter folkeoplysningsloven i større
(Frederikshavn) og mindre (Sæby) tilknytning til Musikskolen.
         
I forbindelse med vedtagelsen af Vedtægter for Musikskolen i
Frederikshavn Kommune har Frederikshavn Byråd besluttet, at
Musikskolen nu tilbyder undervisning til alle borgere i Frederikshavn
Kommune.
 
Der har været dialog med Foreningen Musikskolens Voksenundervisning
(Frederikshavn) samt Musisk Aftenskole Sæby om dette emne.
 
Musisk Aftenskole Sæby ønsker fortsat at drive sine
undervisningsaktiviteter i eget regi.
 
Foreningen Musikskolens Voksenundervisnings bestyrelse har i
høringssvar af 12. januar 2006 (afgivet i forbindelse med
kommunalreform - sektorarbejdsgruppernes rapporter) givet udtryk for,

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6654_589287%20-%20Henvendelse%20om%20udpegning%20af%20repr�sentant%20til%20%20repr�sentantskabet%20for%20Vendsyssel%20Teater.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6654_589287%20-%20Henvendelse%20om%20udpegning%20af%20repr�sentant%20til%20%20repr�sentantskabet%20for%20Vendsyssel%20Teater.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6654_589287%20-%20Henvendelse%20om%20udpegning%20af%20repr�sentant%20til%20%20repr�sentantskabet%20for%20Vendsyssel%20Teater.pdf
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at foreningen ønsker sine aktiviteter samt driftsmidler fra
folkeoplysningsområdet overflyttet til Musikskolen.
 
Foreningen Musikskolens Voksenundervisning havde i 2006 en forbrugt
tilskudsramme på kr. 123.381.
 
På den baggrund stiller Musikskolen i Frederikshavn forslag om at
overflytte de midler, der i dag anvendes til undervisning af elever over
25 år i Foreningen Musikskolens Voksenundervisning til Musikskolens
budget, så aktiviteterne kan videreføres i Musikskolens regi.
 
Musikskolens bestyrelse har behandlet sagen på sit møde den 29. marts
2007, og bestyrelsen anbefaler forslaget.
 
Det skal administrativt oplyses, at overskydende aktiver ved foreningens
eventuelle opløsning, jf. §10 i vedtægterne, skal tilfalde almennyttige
og/eller kulturelle formål i Frederikshavn kommune.
 
I den forbindelse vil forvaltningen udarbejde slutopgørelse på
regnskabstal for 2006 til og med april 2007.
 
 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Musikskolens forslag følges.
 
Bilag  Fordeling
1 Høringssvar til rapport fra Sektorstyregruppe

(580836)
FOU

2 Vedtægter Musikskolens Voksenundervisning
(582442)

FOU

 
 
Beslutning – Folkeoplysningsudvalget den 19. april 2007
Fraværende: Mogens Brag & Søren Visti Jensen.
Steen Jensen forlod mødet efter punkt 6.
 
Indstillingen godkendt.
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde
den 6. juni 2007
Sagen er oversendt fra Folkeoplysningsudvalget.
 
Foreningen Musikskolens Voksenundervisning har den 8. maj 2007
afholdt ordinær generalforsamling, hvor det blev besluttet, at der skal
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 7. juni 2007 med
forslag om nedlæggelse af foreningen efter vedtægtsbestemmelserne i
§10, stk. 1 samt anvendelse af foreningens formue efter
generalforsamlingens beslutning, jf. §10, stk. 2. 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at rammebevillingen for
foreningen Musikskolens Voksenundervisning overføres fra
Folkeoplysningsudvalget til Musikskolens budget og dermed
videreførelse af aktiviteterne i musikskoleregi, forudsat at der på den
ekstraordinære generalforsamling træffes beslutning om foreningens
ophør.
 

Bilag  Fordeling
1 Høringssvar til rapport fra Sektorstyregruppe

(580836)
FOU, KFU

2 Vedtægter Musikskolens Voksenundervisning
(582442)

FOU, KFU

3 Referat ordinær generalforsamling 8/5-2007
(ED590927)

KFU
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Elektroniske bilag:
 582442-v1-Vedtægter for Musikskolens Voksenundervisning.pdf
 590927 - Referat af ordinær generalforsamling i Musikskolens

voksenundervisning.pdf
 580836-v1-Høringssvar til rapport fra Sektorstyregruppen KFU.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Godkendt.

Fraværende: Inger Støtt

    

13. Årsregnskab 2006 Skagen Stadion
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 587634
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Fonden for den selvejende institution Skagen Stadion fremlægger
årsregnskab for 2006 i henhold til den indgåede driftsaftale.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at årsregnskabet godkendes.
 
Bilag  Fordeling
1 Årsregnskab for 2006 (ED588570) KFU

 

Elektroniske bilag:
 588570 - Årsregnskab for 2006 for Skagen Stadion.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Godkendt.

Fraværende: Inger Støtt

    

14. Regnskab og beretning for 2006 - Skagen By- og
Egnsmuseum
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 587546
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Skagen By- og Egnsmuseum har afholdt årsmøde den 24. april 2007 og
fremsender efterfølgende beretning, regnskab og revisionsprotokollat for
2006. Endvidere vedlægges budget for 2008.
 
Regnskabet skal efterfølgende fremsendes til Kulturarvstyrelsen for
endelig godkendelse.
 
Indstilling

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6120_582442-v1-Vedt�gter%20for%20Musikskolens%20Voksenundervisning.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6120_582442-v1-Vedt�gter%20for%20Musikskolens%20Voksenundervisning.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6655_590927%20-%20Referat%20af%20ordin�r%20generalforsamling%20i%20Musikskolens%20voksenundervisning.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6655_590927%20-%20Referat%20af%20ordin�r%20generalforsamling%20i%20Musikskolens%20voksenundervisning.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6655_590927%20-%20Referat%20af%20ordin�r%20generalforsamling%20i%20Musikskolens%20voksenundervisning.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6121_580836-v1-H�ringssvar%20til%20rapport%20fra%20Sektorstyregruppen%20KFU.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6121_580836-v1-H�ringssvar%20til%20rapport%20fra%20Sektorstyregruppen%20KFU.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6656_588570%20-%20�rsregnskab%20for%202006%20for%20Skagen%20Stadion.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6656_588570%20-%20�rsregnskab%20for%202006%20for%20Skagen%20Stadion.pdf
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Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
-          årsregnskabet godkendes
-          budgettet tages til orientering

 
Bilag  Fordeling
1 Beretning, regnskab for 2006 samt budget for

2008 (ED586080)
KFU

 

Elektroniske bilag:
 586080 - Beretning - regnskab for 2006 samt budget for 2008 Skagen

By- og Egnsmuseum.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Godkendt.

Fraværende: Inger Støtt

    

15. 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

 
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 11. april 2007
Taget til orientering. Museet anmodes om at indsende regnskab for
2006.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Inger Støtt, Mogens Brag
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde
den 6. juni 2007.
Sæby Museum & Arkiv fremsender i henhold til ovenstående godkendt
regnskab for 2006 samt årsberetning og revisionsprotokol.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at årsregnskab for 2006
godkendes.
 
 
Bilag  Fordeling
1 Årsregnskab, revisionsprotokol samt

årsberetning 2006 (ED589033)
KFU

  

Elektroniske bilag:

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6657_586080%20-%20Beretning%20-%20regnskab%20for%202006%20samt%20budget%20for%202008%20Skagen%20By-%20og%20Egnsmuseum.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6657_586080%20-%20Beretning%20-%20regnskab%20for%202006%20samt%20budget%20for%202008%20Skagen%20By-%20og%20Egnsmuseum.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6657_586080%20-%20Beretning%20-%20regnskab%20for%202006%20samt%20budget%20for%202008%20Skagen%20By-%20og%20Egnsmuseum.pdf


file:///P|/Kultur-_og_Fritidsudvalget_667_06-06-2007_424.htm[20-06-2012 09:23:57]

 Ansøgning om underskudsgaranti for 2007 samt øget driftstilskud
m.bilag.pdf

 589033 - Årsregnskab - revisionsprotokol samt årsberetning 2006 Sæby
Museum & arkiv.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Godkendt.

Fraværende: Inger Støtt

    

16. Syvstenhallen
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 587455
Sbh: BK/chcr/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune blev pr. 1.januar 2007 ejer af Syvstenhallen.
Der er siden indgået aftale med Syvsten Idrætsforening om tilsyn med
hallen, åbne og lukkevagter samt samarbejde med rengøringshjælp og
rekvirering af håndværkere efter aftale med forvaltningen. Aftalen har
ikke kostet Frederikshavn Kommune penge, men ophører pr. 1. juli
2007.
 
Syvstenhallen benyttes især af Syvsten Idrætsforening, Volstrup Skole
og Hørby Ungdomsskole, Sæby HJ og Stidsholt Ungdomsskole.
 
Siden foråret har fremtiden været drøftet med Sæby Fritidscenter, der
er villig til at påtage sig drifts- og tilsynsopgaven mod betaling.
 
Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til Drifts- og
Tilsynsaftale.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at

-          forslag til Drifts- og Tilsynsaftale godkendes
-          forvaltningen tildeles mandat til at forhandle sagen på plads

økonomisk
 
 
Bilag  Fordeling
1 Udkast til drifts og tilsynsaftale – lukket

dokument (ED587459)
KFU

2 Syvstenhallen - foreløbigt driftsbudget – lukket
dokument (ED591484)

KFU

 
 
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Godkendt.

Fraværende: Inger Støtt

    

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6534_Ans�gning%20om%20underskudsgaranti%20for%202007%20samt%20�get%20driftstilskud%20m.bilag.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6534_Ans�gning%20om%20underskudsgaranti%20for%202007%20samt%20�get%20driftstilskud%20m.bilag.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6534_Ans�gning%20om%20underskudsgaranti%20for%202007%20samt%20�get%20driftstilskud%20m.bilag.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6658_589033%20-%20�rsregnskab%20-%20revisionsprotokol%20samt%20�rsberetning%202006%20S�by%20Museum%20&%20arkiv.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6658_589033%20-%20�rsregnskab%20-%20revisionsprotokol%20samt%20�rsberetning%202006%20S�by%20Museum%20&%20arkiv.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6658_589033%20-%20�rsregnskab%20-%20revisionsprotokol%20samt%20�rsberetning%202006%20S�by%20Museum%20&%20arkiv.pdf
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17. Fortsat udvikling af eliteidrætten i Frederikshavn
Kommune
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 430359
Sbh: BK/aac

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Frigivelse af midler til elitesatsning 2006
 
I forlængelse af Frederikshavn Kommunes idrætspolitik vedtog
Frederikshavn Byråd ved budget 2006 en budgetbemærkning om fortsat
udvikling af eliteidrætten. Idrætspolitikken har siden dens vedtagelse i
2001 dannet grundlag for de mange investeringer, der har været på
idrætsområdet i Frederikshavn Kommune. Idrætsrådet diskuterer
løbende de opfølgninger, som idrætspolitikken anbefaler.  Der indledtes
derfor i foråret 2005 en proces med henblik på at rette fokus på en
fortsat udvikling af eliteidrætten. Eliteidrætten og ikke mindst den
professionelle idræt oplever både lokalt og også nationalt stigende krav
om professionalisering og kapitaldannelse. En professionalisering af ikke
mindst sponsorområdet anses for helt afgørende for et lokalområdes
mulighed for at understøtte professionel idræt.  Kultur- og
Fritidsudvalget foretog yderligere i foråret 2005 sonderinger vedr.
kraftcentre, sportscollege m.v. med henblik på at afdække mulighederne
indenfor området.
 
For at følge op på udviklingen afsatte Frederikshavn Byråd i budget
2006 og efterfølgende år midler til at understøtte processen. Som det
fremgår af budgetbemærkningen, er det af afgørende betydning, at
udviklingen sker i et tæt samarbejde mellem de større klubber i
Frederikshavn Kommune, og ikke mindst gennem et tæt samarbejde
mellem Frederikshavn Fox og, Frederikshavn Ishockeyklub Elite Nord.
Som igangsætning af arbejdet nedsattes i efteråret en arbejdsgruppe.
 
Som ramme for det nye arbejde fremlægges nu følgende skitse:
 
1. Elitebusiness
Mellem de 2 selskabsdannelser indledes nu et samarbejde om en fælles
markedsføringsindsats med henblik på opkvalificering af sponsorarbejdet
for de 2 selskaber. Der udvikles fælles sponsoreringsmateriale, etableres
en fast samarbejdsstruktur samt indgås dialog med nationale- og
regionale virksomheder med henblik på sponsoraftaler. Som det fremgår
af budgetbemærkningen overføres den afsatte bevilling til Elite Nord og
Frederikshavn Fox.  Ved årsafslutningen fremsendes kort afrapportering
til Frederikshavn Kommune.
 
2. Særlige eliteaktiviteter
Gennem de eksisterende støtteordninger i det kommunale system
suppleret med ekstern støtte understøttes eliteklubbernes mulighed for
fælles branding og sponsorindsats, understøtning af særlige talenter,
tiltrækning af professionelle kompetencer m.v.
 
3. Eliteudvalg
I samarbejde med paraplyorganisationer, Idrætsråd m.v. foreslås
etableret et særligt eliteudvalg. Eliteudvalgets opgave er i forlængelse af
idrætspolitikken, at udvikle eliteområdet i samarbejde med kommunens
større klubber, Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark med henblik
på at understøtte Frederikshavn som et elitesatsningsområde.
Eliteudvalget sammensættes af repræsentanter fra
paraplyorganisationerne og klubberne som har deltaget i
udviklingsarbejdet.  Kultur- og Fritidsafdelingen fungerer som sekretær.
Forslaget om eliteudvalg skal efterfølgende udvikles i dialog med
Idrætsrådet og SIFK.
 
Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 22. maj 2006, at frigive 2 x
125.000 kr. til Elite Nord og Frederikshavn Fox. Udvalget anbefalede
samtidig det foreslåede udviklingsarbejde.
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Den 4. december 2006 blev en afrapportering for aktiviteterne for 2006
forelagt Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Elite Nord og Frederikshavn Fox informerer om, at første års samarbejde
har fokuseret på en videreudvikling af sponsorarbejdet, i en tæt dialog
mellem aktørerne. Som det fremgår af det videre har fokus rettet sig
mod en generel opkvalificering af sponsorarbejdet - både mod
fællesindsatser og med det nationale marked.
 
Det er målsætningen, at fortsætte udviklingen i 2007.  Frederikshavn
Fox og Elite Nord ansøger derfor om at få overført den afsatte bevilling
for 2007.
 
Bevillingen har for 2006 været 250.000 kr.  og for 2007 er bevillingen
500.000 kr.
 
Ved afslutningen af 2007 skal fremsendes evaluering af det samlede
arbejde i 2006 og 2007 med henblik på vurdering af indsatsens
resultater. Der skal samtidig vurderes, om det igangsatte elitearbejde
skal videreudvikles med inddragelse af øvrige idrætsgrene - badminton,
floorball og fodbold. 
 
 
Uddrag fra rapporten:
 
Indsatser iværksat i 2006!
 
Fælles aktiviteter:
Der har løbende været holdt ca. 10 møder mellem parterne, hvor man
har lavet forberedende aktiviteter, der skal munde ud i, at vi i starten af
januar har et færdigt koncept for hvordan vi vil takle de store
landsdækkende virksomheder.
 
 
Konkret har man allerede i fællesskab bearbejdet Vacan Solei og TDC.
Aktuelt er man i gang med at bearbejde Super Best i forbindelse med
ejerskifte og konceptskifte fra Super Spar til Super Best i butik i
Frederikshavn. Denne snak er siden blevet yderligere aktuel i
forbindelse med at Super Best har overtaget Dreisler og således har 4
butikker i Frederikshavn og yderligere butikker i Skagen, Sæby og
Østervrå.
 
Aktiviteter i Elite Nord Frederikshavn A/S
I løbet af 2006 har Elite Nord Frederikshavn A/S investeret og brugt en
del ressourcer på at forbedre de elektroniske muligheder for eksponering
i forbindelse med Oddset liga kampe. I sportens verden sker der
konstant en udvikling for eksponering, og vi følte derfor det krævede en
opjustering på de elektroniske eksponeringsmuligheder. Vi har fået det
eksisterende system opjusteret (storskærm i hallen) og tilføjet en ekstra
dimension for eksponering for vores Erhvervsklub (eksponering via
fladskærm i Erhvervsklubben).
 
Vi har ligeledes inden for det sidste halve år lanceret "White Hawks"
avisen, som udkommer sammen med NORDJYSKE Stiftstidende 4 gange
pr sæson, i sæsonen 2006/2007. Dette for at markedsføre
eliteishockeyen, fortælle baggrundshistorier og give et indblik i den
verden der findes omkring ishockeyen, både med perspektiver set fra
samarbejdspartnere/sponsorer og tilskuerne.
 
Både den elektroniske eksponering og eksponering via vores udgivelser
er videreudvikling af de mere traditionelle måder at eksponere sig på,
via bandereklamer og lignende.
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Slutteligt arbejdes der på at få udviklet en decideret sponsorbrochure,
der skal bruges i det mere direkte salgsarbejde.
 
Elite Nord Frederikshavn A/S føler at de er godt rustet til at tage imod
udfordringen om de attraktive landsdækkende sponsorer.
 
Aktiviteter i Frederikshavn FOX:
I Frederikshavn FOX er man i gang med at lægge en sidste hånd på en
brochure, der ikke bare skal bruges i det daglige sponsorarbejde, men i
høj grad også skal præsentere FOX over for potentielle landsdækkende
storsponsorer.
 
Brochuren er en profilbrochure, der præsenterer FOX's vision,
kerneværdier, mål og midler.
 
For at kunne agere professionelt på linie med de øvrige ligaklubber, som
man konkurrerer imod omkring landsdækkende sponsorater, har FOX
udvidet medarbejderstaben med endnu en administrativ medarbejder
ved at ansætte Mads Buje som administrationschef.
 
Med denne ansættelse bliver der mere tid til indgåelse af nye
sponsorater samt pleje af de sponsorater der allerede er indgået, lige
som der bliver tid til yderligere aktiviteter og til at finpudse hele
produktet, så det bliver mere attraktivt for både lokale og
landsdækkende sponsorer at investere i.
 
Kultur- og Fritidsudvalget tog i møde den 4. december 2006
afrapporteringen til efterretning og besluttede, at anbefale bevillingen
for 2007 overfor S-KFU. Endvidere anbefalede Kultur- og
Fritidsudvalget, at S-KFU i november modtager evalueringsrapport på
forløbet. 
 

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

Elite Nord og Frederikshavn FOX (ED556533)
KFU

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

KFU

 
 
 
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 3. januar 2007
Godkendt. Udvalget ønsker en midtvejsevaluering før sommerferien 07.
 
Fraværende: Ingen
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde
den 6. juni 2007.
Der foreligger midtvejsevaluering fra Frederikshavn Fox og
Frederikshavn Ishockeyklub Elite Nord.  Midtvejsevalueringen beskriver
igangsætning af samarbejdet mellem Frederikshavn White Hawks og
Frederikshavn Fox og udarbejdelse af en fælles markedsføring af
samarbejdet.
 
Bilag  Fordeling
1 Midtvejsevaluering eliteindsats for 2007 (Lukket KFU
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dok.)
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Evalueringen tages til efterretning. Forvaltningen går i dialog med
eliteidrætsklubberne om det videre arbejde.

Fraværende: Inger Støtt

    

18. Henvendelser og invitationer
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 563225
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Kulturelle Samråd i Danmark fremsender indbydelse og program til
Landskonference 2007 i Haderslev i et samarbejde med Kulturelt
Samråd i Haderslev.
 
Landskonferencen finder sted i dagene 21. – 23. september 2007.
 
Målgruppen for invitationen er kulturelle samråd, kulturudvalg,
kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede.
 
Bilag  Fordeling
1 Invitation til generalforsamling og

landskonference 2007 - til kommunerne
(ED589688)

KFU

 
 
 

Elektroniske bilag:
 589688 - Invitation til generalforsamling og landskonference 2007.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Inger Støtt

    

19. Forslag til driftsbudget 2008
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 578313
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Orientering om budgetbehandlingen i 2008 samt fremlæggelse af
administrativ udarbejdet oversigt over problemfelter til budgettet. 
 
Bilag  Fordeling
1 Oversigt over forslag til problemområder KFU

budget 2008 (ED575971)
KFU

 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6662_589688%20-%20Invitation%20til%20generalforsamling%20og%20landskonference%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6662_589688%20-%20Invitation%20til%20generalforsamling%20og%20landskonference%202007.pdf
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Elektroniske bilag:
 575971Kultur- og Fritidsudvalget - problemområder budget 2008.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Inger Støtt

    

20. Økonomiopfølgning pr. 30.04.2007
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 555985
Sbh: anjo

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Der foreligger økonomiopfølgning pr. 30.04.2007 til Kultur- og
Fritidsudvalgets orientering.
 
Bilag  Fordeling
1. Budgetopfølgning Kultur- og Fritidsudvalget pr

30.04.2007 (dok. 525419v3(2a)
KFU

2. Økonomiopfølgning pr. 30.04.2007 Kultur- og
Fritidsudvalget (dok. 590123)

KFU

 
 
 
 
 

Elektroniske bilag:
 585419v3(2a) - budgetopfølgning Kultur- og Fritidsudvalget 2007.pdf
 590123 Økonomiopfølgning pr 30-04-2007 Kultur- og Fritidsudvalget.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Taget til efterretning.

Fraværende: Inger Støtt

    

21. Ansøgning om tilskud til foredrag i forbindelse med
filmforevisning
 
 

 Åben sag
 
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

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6676_575971Kultur-%20og%20Fritidsudvalget%20-%20problemomr�der%20budget%202008.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6676_575971Kultur-%20og%20Fritidsudvalget%20-%20problemomr�der%20budget%202008.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6663_585419v3(2a)%20-%20budgetopf�lgning%20Kultur-%20og%20Fritidsudvalget%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6663_585419v3(2a)%20-%20budgetopf�lgning%20Kultur-%20og%20Fritidsudvalget%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6675_590123%20�konomiopf�lgning%20pr%2030-04-2007%20Kultur-%20og%20Fritidsudvalget.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6675_590123%20�konomiopf�lgning%20pr%2030-04-2007%20Kultur-%20og%20Fritidsudvalget.pdf
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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

  
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 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
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde
den 6. juni 2007
Sæby Bio takker for den bevilgede underskudsgaranti og fremsender
regnskab for arrangementet.
 
Den bevilgede underskudsgaranti blev udnyttet med 3.094 kr.. Beløbet
er fremsendt administrativt.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.
 
Bilag  Fordeling
1 Anmodning om udbetaling af underskudsgaranti

vedr. filmforevisning (ED591857)
KFU

 

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

kultfilmen Mine aftener i Paradis.pdf
 591857 - Anmodning om udbetaling af underskudsgaranti.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Taget til efterretning.

Fraværende: Inger Støtt

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6513_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20foredrag%20i%20forbindelse%20med%20fremvisning%20af%20kultfilmen%20Mine%20aftener%20i%20Paradis.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6513_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20foredrag%20i%20forbindelse%20med%20fremvisning%20af%20kultfilmen%20Mine%20aftener%20i%20Paradis.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6513_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20foredrag%20i%20forbindelse%20med%20fremvisning%20af%20kultfilmen%20Mine%20aftener%20i%20Paradis.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6664_591857%20-%20Anmodning%20om%20udbetaling%20af%20underskudsgaranti.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6664_591857%20-%20Anmodning%20om%20udbetaling%20af%20underskudsgaranti.pdf
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22. Orientering om afrapportering til Biblioteksstyrelsen
vedr. udviklingsprojektet "Biblioteket som
demokratisk torv"
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 335716
Sbh: BKF/thp/aach

 
Besl.komp: KFUSagsfremstilling

Frederikshavn Bibliotek har fra Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje
modtaget 450.000 kr.  for perioden 2005 - 2006 til udvikling af
projektet "Biblioteket som demokratisk torv", et bud på videreudvikling
af bibliotekets rolle i forhold til demokratiet.
 
Ved projektperiodens udløb pr. 31.12.2006 er der fremsendt
afrapportering til Biblioteksstyrelsen.
 
Bilag  Fordeling
1 Afrapportering "Biblioteket som demokratisk

torv" (ED585423)
 

KFU

 
 
 

Elektroniske bilag:
 585423 - Afrapportering Biblioteket som demokratisk torv.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Inger Støtt

    

23. Orientering om afrapportering til Biblioteksstyrelsen
vedr. "Børnebiblioteket som eksperimentarium", et
fællesprojekt mellem Frederikshavn Bibliotek og
Hjørring Bibliotek
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 267761
Sbh: BKF/thp/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Bibliotek og Hjørring Bibliotek har fra Biblioteksstyrelsens
Udviklingspulje modtaget  2.575.000 kr.  for perioden 2004 - 2006 til
udvikling af projektet "Børnebiblioteket som eksperimentarium", et bud
på fremtidens børnebibliotek.
 
Ved projektperiodens udløb pr. 31.12.2006 er der fremsendt
afrapportering til Biblioteksstyrelsen.
 
 
Bilag  Fordeling
1 Børnebiblioteket som eksperimentarium. Et

udviklingsprojekt på Frederikshavn og Hjørring
Bibliotek 2004 - 2006. Evalueringsrapport ved
Birgit Krøijer (dok. 591936)
 

KFU

 
 
 
 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6665_585423%20-%20Afrapportering%20Biblioteket%20som%20demokratisk%20torv.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6665_585423%20-%20Afrapportering%20Biblioteket%20som%20demokratisk%20torv.pdf
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Elektroniske bilag:
 591936 - Evalueringsrapport - Børnebiblioteket som

eksperimentarium.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Inger Støtt

    

24. Afrapportering for Blomsterfestival 2006
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 222963
Sbh: BK/anjo

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Styregruppen for Blomsterfestival fremlægger regnskab for
Blomsterfestivalen 2006.
 
Regnskabet udviser et overskud på 10.709,24 kr.
 
Bilag  Fordeling
1 Regnskab for blomsterfestival 2006 (dok.

550542)
KFU

 

Elektroniske bilag:
 550542 - Regnskab for blomsterfestival 2006.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2007
Taget til efterretning.

Fraværende: Inger Støtt

Mødet hævet, oplæst kl. 18:15

Til stede: 

 

Underskrifter:

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6667_591936%20-%20Evalueringsrapport%20-%20B�rnebiblioteket%20som%20eksperimentarium.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6667_591936%20-%20Evalueringsrapport%20-%20B�rnebiblioteket%20som%20eksperimentarium.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6667_591936%20-%20Evalueringsrapport%20-%20B�rnebiblioteket%20som%20eksperimentarium.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6668_550542%20-%20Regnskab%20for%20blomsterfestival%202006.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/6668_550542%20-%20Regnskab%20for%20blomsterfestival%202006.pdf
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