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Referat Kultur- og Fritidsudvalget
Ordinært møde

Dato 8. august 2007

Tid 16:00

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

NB. Bemærk ændret mødestart!
Gæst: Direktør Ole Capion, Light Visions - Innovationscenter.

Fraværende Ole Rørbæk Jensen og 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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Indholdsfortegnelse

1. Skagen Kulturhus Åben sag
2. Frigivelse af midler til projektudvikling af Skagen Kulturhus Åben sag
3. Årsregnskab 2006 Bangsbo Museum og Arkiv Åben sag
4. Udlån af Sæby Svømmebad til landsstævne 2007 for folkedansere og spillemænd Åben sag
5. Regler for tildeling af friplads til børn og unge på Musikskolen Åben sag
6. Henvendelser og invitationer Åben sag
7. Afrapportering Maritim Historisk Forening Åben sag
8. Orientering om ansøgning til Kulturaftale Nordjylland Åben sag
9. Økonomirapport Åben sag
10. Dialogmøder 2007 Åben sag

    

1. 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 8. august 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Inger Støtt.

    

2. Frigivelse af midler til projektudvikling af Skagen Kulturhus
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 601934
Sbh: JADA/aach

 
Besl.komp: KFU/
ØU/BY

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har igangsat udviklingen af Skagen Kulturhus.
Frederikshavn Byråd har etableret en projektorganisation, og der er nu udarbejdet
grundlag for den proces, der skal føre frem til igangsættelse af den egentlige
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ombygning og renovering af Kappelborgskolen. Det vil være sigtemålet, at en
igangsættelse af byggeriet vil kunne ske i foråret 2008.
 
For at sikre processen anmodes om frigivelse af projektmidler. Midlerne skal sikre en
professionel planlægning af en kommende kravspecifikation og sikre gennemførelse
af et kommende udbud og gennemførelse af byggeproces.
 
Der skal samtidig sikres en konkret inddragelse af interessenter i processen, og der
er disponeret midler til evt. inddragelse af sponsorer i udviklingen af projektet.
 
Der anmodes om frigivelse af 1,95 mio. kr. Midlerne disponeres indenfor den
bevilgede anlægsramme for 2007 på 5,2 mio. kr.
 
Der disponeres midler til følgende hovedområder:
 
 
Fundraising – ved partnerskab med Lokale- og
Anlægsfonden, Real Dania og andre sponsorer skal der
ekstern bistand til professionalisering af
sponsorarbejdet

500.000,- kr.

Kommunikation -
Historien om Skagen Kulturhus skal fortælles – både
lokalt og nationalt. Byens børn, unge og ældre skal
inddrages i udviklingen af aktiviteter. Hjemmeside skal
udvikles sammen med kulturhusene i kommunen

100.000,- kr.

Proces/interessegrupper –
Procesforløb – møder – trykning – arrangementer –
rejseomkostninger – ekstern bistand til
udredningsproces efterår 2007

250.000,- kr.

Bygherrerådgivning/kravspecifikation.
Efter efterårets proces skal laves udførlig og præcis
kravspecifikation som grundlag for både nybygning og
renovering – som grundlag for endeligt projektudbud

500.000,- kr.

Bygherrerådgivning -
Til at rådgive bygherren i procesudvikling ved byggeriet
og gennemførelse af byggeproces antages
bygherrerådgiver

600.000,- kr.

 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at frigivelse af 1,95 mio. kr. af
anlægsrammen for 2007 for Skagen Kulturhus anbefales overfor Byrådet
 
 
 
 
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 8. august 2007
Anbefales over for Byrådet.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Inger Støtt.

    

3. Årsregnskab 2006 Bangsbo Museum og Arkiv
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 101288
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Årsregnskab for museer der modtager statstilskud skal indsendes til
Kulturarvstyrelsen inden 1. august hvert år.
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Årsregnskabet for Bangsbo Museum og Arkiv for 2006 er derfor
godkendt ved formandsbeslutning 
 
Årsregnskabet fremlægges efterfølgende for Kultur- og Fritidsudvalget
til orientering om formandsbeslutningen. 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at beslutningen tages til
efterretning.  
 
Bilag  Fordeling
1 Årsregnskab 2006 samt revisionsprotokollat

(ED595207)
KFU

 

Elektroniske bilag:
 Årsregnskab 2006 samt revisionsprotokollat (ED595207).pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 8. august 2007
Taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Inger Støtt.

    

4. Udlån af Sæby Svømmebad til landsstævne 2007 for
folkedansere og spillemænd
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 592977
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
I forbindelse med planlægningen af Landsstævne for folkedansere og
spillemænd i Sæby juli 2007 blev det i 2004 aftalt med Sæby
Kommune, at kommunen stillede de offentlige faciliteter til rådighed for
deltagerne. I den forbindelse blev Sæby Svømmebad nævnt som en af
disse faciliteter.
 
Da Sæby Svømmebad imidlertid er blevet en selvejende institution kan
Frederikshavn Kommune ikke råde over denne i forbindelse med
afviklingen af Landsstævnet 2007.
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i mødet den 6. juni udenfor
dagsorden at bevilge 10.000 kr. til deltagernes brug i Sæby
Svømmebad med henvisning til tidligere afgivet løfte til folkedanserne.
Pengene er målrettet deltagere under 25 år. Der afregnes efterfølgende
med Sæby Svømmebad.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at bevillingen tages til
efterretning.
 
 
 
 
 
 
  

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 8. august 2007

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7061_�rsregnskab%202006%20samt%20revisionsprotokollat%20(ED595207).pdf
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Taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Inger Støtt.

    

5. Regler for tildeling af friplads til børn og unge på
Musikskolen
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 580820
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd godkendte den 25. april 2007, at Musikskolen i
Frederikshavn Kommune i et samarbejde med forvaltningen skulle
udarbejde forslag til regler for tildeling af friplads til børn og unge af
særligt økonomisk vanskeligt stillede forældre. Fripladsordningen
oprettes med hjemmel i Lov om ændring af musikloven (nedsat
brugerbetaling for musikskoleelever) og Vedtægter for Musikskolen i
Frederikshavn Kommune § 13 stk. 3.
 
Fripladsordningen planlægges iværksat ved skolestart 2007/08 og
friplads søges i forbindelse med tilmeldingen til Musikskolen. Det er
endvidere muligt at søge friplads i løbet af undervisningsåret, såfremt
der opstår sociale begivenheder i familien. Friplads kan tildeles elever
indtil det 20’ende år.
 
Det udarbejdede forslag til regler for tildeling af friplads til børn og unge
på Musikskolen opererer med hel- og halv friplads efter følgende
indkomstgrænser for 2007:
 

-          hel friplads: hvis familiens personlige husstandsindkomst er
143.000 kr. – eller derunder

-          halv friplads: hvis familiens personlige husstandsindkomst er
174.000 kr. – eller derunder.

 
Er der mere end 1 hjemmeboende barn under 18 år forhøjes
indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første.
 
I forslaget er det Musikskolens ledelse der træffer beslutning om
tildeling af friplads.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at

-          regler for tildeling af friplads til børn og unge på Musikskolen i
Frederikshavn Kommune godkendes til iværksættelse ved
skolestart 07/08

-          udgiften afholdes af musikskolens budget
 
 
Bilag  Fordeling
1 Forslag til regler for tildeling af fripladser i

Musikskolen i Frederikshavn Kommune
(ED602139)

KFU

 
 
 
 

Elektroniske bilag:
 Forslag til regler for tildeling af friplads til børn og unge på Musikskolen

(ED602139).pdf

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7064_Forslag%20til%20regler%20for%20tildeling%20af%20friplads%20til%20b�rn%20og%20unge%20p�%20Musikskolen%20(ED602139).pdf
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Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 8. august 2007
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Inger Støtt.

    

6. Henvendelser og invitationer
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 563225/290142
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Danmarks Biblioteksforening fremsender indbydelse og program til
konference ”Ung 2.0 – Hvem er de unge i dag og i fremtiden – Hvad
kan biblioteket tilbyde de unge?” – Konferencen arrangeres i
samarbejde med Biblioteksforeningen Region Sjælland, Børne- og
Kulturchefforeningen m.fl.
 
Konferencen finder sted den 14. september 2007 i Næstved.
 
Målgruppen for invitationen er politikere og medarbejdere.
 
 
 
Dansk Skuespillerforbund fremsender til inspiration for kommunens
teater- og kulturarbejde analysen/rapporten ”De københavnske
teatres økonomiske effekt”.
 
Dansk Skuespillerforbund har betalt undersøgelsen og rapporten er
udarbejdet af Copenhagen Business School i et samarbejde med ICMM –
International Culture and Media Management og Have PR.
 
Rapporten peger bl.a. på, at teatervirksomhed skaber øget aktivitet i et
lokalområde herunder også økonomisk aktivitet samt livskvalitet for
borgeren og i samfundet.
 
Rapporten tager udgangspunkt i København, men det anbefales at
studere rapporten med regional og kommunal tilgang til samfundslivet. 
 
Analysen/rapporten udleveres i mødet og kan endvidere hentes på
http://www.skuespillerforbundet.dk/
 
 
ApEx – Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi har udarbejdet en
analyse af kultur- og oplevelsesøkonomien i Nordjylland.
Analysen ”Nordjyllands kreative råstof – vilkår og potentialer
for talentudvikling og det kreative vækstlag” er finansieret af EU
Mål3-midler og Kulturaftale Nordjylland og analysen udleveres i mødet.
 
Analysen er den første i en række analyser af kultur- og
oplevelsesøkonomien i Nordjylland og analysen giver svar på, hvilke
forudsætninger og udviklingsmuligheder, der er i Nordjylland for
talentudvikling og det kreative vækstlag. 
 
Analysen konkluderer blandt andet, at hvis Nordjylland vil udvikle sin
kultur- og oplevelsesøkonomi må der investeres og skabes bedre
rammebetingelser for råstoffet i oplevelsesøkonomien. Blande de
erhverv, der udgør råstoffet i oplevelsesøkonomien, stiller de
kunstneriske og kreative erhverv sig centralt. Analysen påpeger, at det
inden for nogle kunstneriske fag er kritisk med en decideret fødekæde,

http://www.skuespillerforbundet.dk/
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og at der er vigtigt at sætte fokus på at udvikle flere kreative miljøer og
lave strategier for at fastholde og tiltrække studerende, kunstnere og
kreative til regionen for at sikre udbudssiden og en vedvarende dynamik
i oplevelsesøkonomien.
 
Analysen udleveres i mødet. 
 
 
Skagens Museum har i samarbejde med InSitu Marketing udarbejdet
strategiplan for Skagens Museum – incl. Havehuset. 
 
Strategiplanen omfatter endvidere en situationsanalyse. 
 
Strategiplanen udleveres i mødet til Kultur- og Fritidsudvalgets
medlemmer.  
 
Bilag  Fordeling
1 Indbydelse til konference Ung 2.0 Unge, kultur

og biblioteket  (ED601693)
KFU

 
 
 
 

Elektroniske bilag:
 Indbydelse til konference Ung 2.0 Unge, kultur og biblioteket

(ED601693).pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 8. august 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Inger Støtt.

    

7. Afrapportering Maritim Historisk Forening
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 458638
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen for
2005,  at afsætte 128.500 kr. i budgetåret og overslagsårene som
tilskud til Maritim Historisk Forening.
 
Beløbet er optaget i Kultur- og Fritidsudvalgets budget.
 
Maritim Historisk Forening fremsender til Kultur- og Fritidsudvalget
årsrapport for år 2006.
 
Bilag  Fordeling
1 Afrapportering samt anmodning om udbetaling

af tilskud for 2008 (ED595206)
KFU

 

Elektroniske bilag:
 Afrapportering samt anmodning om udbetaling af tilskud for 2008

(ED595206).pdf

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7062_Indbydelse%20til%20konference%20Ung%202.0%20Unge,%20kultur%20og%20biblioteket%20(ED601693).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7062_Indbydelse%20til%20konference%20Ung%202.0%20Unge,%20kultur%20og%20biblioteket%20(ED601693).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7062_Indbydelse%20til%20konference%20Ung%202.0%20Unge,%20kultur%20og%20biblioteket%20(ED601693).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7063_Afrapportering%20samt%20anmodning%20om%20udbetaling%20af%20tilskud%20for%202008%20(ED595206).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7063_Afrapportering%20samt%20anmodning%20om%20udbetaling%20af%20tilskud%20for%202008%20(ED595206).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7063_Afrapportering%20samt%20anmodning%20om%20udbetaling%20af%20tilskud%20for%202008%20(ED595206).pdf
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Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 8. august 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Inger Støtt.

    

8. Orientering om ansøgning til Kulturaftale Nordjylland
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 564393
Sbh: BKF/CHCR/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Laterna Nordica har til Kulturaftale Nordjylland fremsendt ansøgning om
projektstøtte til afvikling af Nordisk Filmfestival i Frederikshavn i
perioden 7. – 10. november 2007. 
 
Projektansøgningen er stilet til temaet Unge og Kultur og involverer de
unge i festivalen bl.a. ved at tilbyde endags workshop samt mødesteder
for erfaringsudveksling med dokumentarfilmproduktion styret af
undervisere fra de nordiske universiteter. Derudover udskrives en
dokumentarfilm-konkurrence for de 14-20 årige i den nordjyske region.
 
Øvrige aktiviteter er tilbud om gratis filmoplevelser med fremvisning af
nordiske film suppleret med diskussioner og foredrag med deltagelse af
instruktører, skuespillere og manuskriptforfattere.
 
Projektet bidrager til nye partnerskaber mellem
ungdomsuddannelsesinstitutioner i Nordjylland. 
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning Kulturaftale Nordjylland - Laterna

Nordica (ED601803)
KFU

 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning Kulturaftale Nordjylland - Laterna Nordica (ED601803).pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 8. august 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Inger Støtt.

    

9. Økonomirapport
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 555985
Sbh: BKF/AACH

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Der foreligger økonomirapport pr. 19/7-2007  til Kultur- og
Fritidsudvalgets orientering.
 
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 8. august 2007
Taget til efterretning.

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7065_Ans�gning%20Kulturaftale%20Nordjylland%20-%20Laterna%20Nordica%20(ED601803).pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7065_Ans�gning%20Kulturaftale%20Nordjylland%20-%20Laterna%20Nordica%20(ED601803).pdf
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Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Inger Støtt.

    

10. 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 6. juni 2007
Der afholdes 2 møder jf. sagsfremstilling.
1. møde afholdes i forlængelse af næste ordinære udvalgsmøde.
 
Fraværende: Inger Støtt
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde
den 8. august 2007:
 
Dialogmøde IDRÆTSOMRÅDET
Mødet afholdes den 8. august 2007 kl. 19.00 – 21.00 i umiddelbar
forlængelse af ordinære udvalgsmøde.  I mødet deltager repræsentanter
for Folkeoplysningsudvalget, bestyrelsen for Idrætssamvirket,
Idrætsrådet, bestyrelsen for FUF samt halinspektørerne for såvel
kommunale som selvejende haller.
 
Mødet afvikles i Maskinhallen, Skolegade 8, Frederikshavn.
 
På mødet gives et kort oplæg om arbejdet med indførelsen af den nye
Frederikshavner ordning.  Desuden informeres om budgetprocedure,
budgetforudsætninger og budgetmuligheder.
 
Endvidere vil der være mulighed for udveksling af ideer og synspunkter.
 
 
 
Dialogmøde KULTUROMRÅDET
afholdes den 14. august 2007 kl. 19.00 - 21.00. I mødet deltager
repræsentanter for Kulturelt Samråd og bestyrelser på kulturområdet
samt ledere for såvel kommunale som selvejende institutioner.
 
Mødet afvikles i lokale 11, Skolegade 8, Frederikshavn.
 
På mødet giver formanden en kort orientering om Kultur- og
Fritidsudvalgets arbejde. Desuden vil der blive givet et kort oplæg til
drøftelse om budget 2008 efterfulgt af udveksling af ideer og
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synspunkter vedrørende budgettet.
 
Endvidere vil der være mulighed for udveksling af ideer og synspunkter
om kommunens indsats på det kulturelle område. 
 
Endelig fortæller formanden og kulturchefen i forening om Kulturaftale
Nordjylland og arbejdet med den.
 
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 8. august 2007
Drøftet.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Inger Støtt.

Mødet hævet, oplæst kl. 18:00

Til stede: 

 

Underskrifter:
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