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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.
 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.
 
Bilag  Fordeling
1 Statusrapport 2006 - Børnekulturens Netværk

(ED574033)
KFU

2 Problemområde: Børne- og
ungekulturkoordinationfunktion i Ny

KFU
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Frederikshavn Kommune (ED531958)
 
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 6. juni 2007
Sagen genoptages.
 
Fraværende: Inger Støtt
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde
den 5. september 2007:
Sagen genoptages fra mødet den 6. juni 2007.
 
Begrebet børnekultur omfatter i praksis:

-          Kultur for børn er kultur, der på et tilpasset niveau præsenterer
børnene for vores og andre kulturers vaner og udtryk

-          Kultur af børn er kultur, der anerkender barnets tankesæt og
udtryk, og dermed giver børnene mulighed for at tilføre kulturen
børnenes bidrag

-          Kultur med børn er kultur, der udgør broen mellem barnets og
de voksnes verden, og dermed hjælper barnet til at forstå
verden og sig selv i verden

 
Begrebet børnekulturpolitik har som mål at formulere mål og veje for en
børnekultur, der sikrer balancen med kultur for børn, kultur af børn og
kultur med børn i skole og institution samt i fritiden på f.eks. biblioteket,
i musikskolen eller billedskolen. Begrebet børnekultur har desuden som
mål at gøre blind praksis seende ved at give voksne indsigt i mulige
afsæt for arbejdet med børnekultur gennem uddannelse.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

-          at en arbejdsgruppe i efteråret udarbejder forslag til en
børnekulturpolitik

-          at arbejdsgruppen straks udarbejder en tids- og handleplan for
arbejdet til forelæggelse for Kultur- og Fritidsudvalget

-          at det afsatte beløb til ansættelse af en konsulent på området i
2007 kan anvendes til køb af ekstern ekspertise, deltagelse i
praktiske udviklingsforløb og korte kurser for de voksne aktører
med henblik på ansættelse af en konsulent i 2008.

 
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2007
Godkendt. Udvalget udpegede Steen Jensen og Mogens Brag til arbejdsgruppen

Fraværende: Inger Støtt

    

2. Studietur i forbindelse med etablering af
bibliotekspolitik
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 596573
Sbh: BKF/thp/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling

Som et led i processen omkring etablering af en overordnet politik for
Frederikshavn Kommunes Biblioteker foreslås det, at der i efteråret
arrangeres en studietur for Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Formålet med turen er bl.a. at give udvalgets medlemmer inspiration til
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en drøftelse af, hvilke udfordringer biblioteksvæsenet står over for i de
kommende år – og efterfølgende give bud på, hvilke ambitioner,
kommunen har for det fremtidige biblioteksvæsen.

 

Hen over efteråret og vinteren inddrages endvidere borgere og
biblioteksvæsenets medarbejdere i processen, så der kan være et
oplæg klar til politisk drøftelse og vedtagelse foråret 2008.

 

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at

- der arrangeres studietur for Kultur- og Fritidsudvalget

- der fastlægges dato for studieturen

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2007
Godkendt. Turen fastlægges til d. 19. - 20.11.

Fraværende: Inger Støtt

    

3. 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
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
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teateroplevelser – dernæst gennem udvikling af workshops at
understøtte de mødefelter, der de senere år et skabt mellem
erhvervsliv, kommune og uddannelsesinstitutioner.
 
Der vedlægges idéskitse til projektet.
 
Frederikshavn Kommune forpligter sig til at stille faciliteter til rådighed
samt at disponere en bevilling til det videre planlægningsarbejde. Der
skal i planprocessen etableres et endeligt budget for projektet, og det
endelige omfang og plan for praktisk gennemførelse af festivalen skal
udvikles. Festivalen kan placere aktiviteter i Sæby, Skagen og
Frederikshavn.
Det forventes, at der skal disponeres en økonomisk ramme på 150.000
kr. til festivalen.
Derudover skal Frederikshavn Kommune skabe grundlaget for en aktiv
markedsføring af festivalen – det anbefales, at Økonomiudvalget
ansøges om støtte til dette. Det anslås, at der skal disponeres 100.000
kr. til markedsføring og gennemførelse af workshops.
 
Frederikshavn Kommunes projekt- og kommunikationsafdeling
inddrages i udviklingen af projektet.
 
Det anbefales, at der etableres samarbejde/dialog med de eksisterende
teatertilbud i Frederikshavn Kommune i forbindelse med festivalen.
 
Festivalen gennemføres i uge 16 (april), 2007.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at

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

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

12. december 2006
KFU/ØU

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

overvejelser, dateret 15. februar 2007 - lukket
ØU

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

Der ydes via kontoen for markedsføring et tilskud til projektet på 60.000
kr.
 
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. KFU
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584951)
3. Brev til Vendsyssel Teater af 25.4.2007 (dok.

5854129
KFU

 
 
Beslutning – Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2007
Taget til orientering
 
Fraværende: Jytte Schaltz
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde
den 21. august 2007:
 
Handleplan for partnerskabsaftale mellem Mungo Park og
Frederikshavn Kommune
 
Børne- og Kulturforvaltningen og Mungo Park, Allerød har gennem
foråret fortsat udviklingen af samarbejdet i forlængelse af
teaterfestivalen i april, hvor konstitueringen af partnerskabsaftalen
fandt sted.
 
Børne- og Kulturforvaltningen og Projekt- og Kommunikationsafdelingen
har i samarbejde lavet en konkret handleplan (Bilag 1), med
hovedelementerne:
 

·          Mungo Park samarbejde med Light Visions 2008
(Lysfestival)

·          Mungo Park samarbejde med Laterna Nordica
(Filmfestival)

·          Mungo Park Teaterfestival 2008 i Frederikshavn
·          Kultur- og Fritidsudvalget: studietur til Allerød i januar

2008
·          Etablering af Mungo Park Frederikshavn 2009
·          Mungo Park koncerter [option – Mungofestival]
·          ”Opsang” – ungdomsforestilling på turné i Frederikshavn

Kommune
·          Teaterworkshops for unge [option – Mungofestival]
·          Lejrskolepakker for folkeskoler og

ungdomsuddannelsesinstitutioner
·          Teaterrejser til Mungo Park Allerød
·          Idésprintere fra Mungo Park [option – alternativt

sammen med festival]
 
Alle punkter er udførligt beskrevet i vedlagte bilag 1.
 
Børne- og Kulturforvaltningen og Projekt- og Kommunikationsafdelingen
har etableret kontakter til de i Bilag 1 implicerede parter, der alle ser
perspektiver i samarbejdet med Mungo Park. Strukturen for
samarbejdet finder sted på to niveauer: 1. Mungo Park i direkte
samarbejde med Frederikshavn Kommune og 2. Mungo Park i direkte
samarbejde med andre interessenter i Frederikshavn Kommune. Således
opnås den ønskede synergieffekt, hvor alle parter får udbytte af
samarbejdet og indlemmes i samme ”opdagelsesrejse”.
 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at

·          Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Børne- og
Kulturforvaltningen til at forhandle handleplanen færdig med
Mungo Park.
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Bilag  Fordeling
1 Udkast til handleplan 2007-09 partnerskab

Mungo Park og Frederikshavn Kommune
(ED605101/V2)

KFU

 
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 21. august 2007
Godkendt.
 
Fraværende: Ingen
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde
den 5. september 2007
 
Udkast til ny bekendtgørelse om egnsteatre
 
I forbindelse med samarbejdet med Mungo Park er Børne- og
Kulturforvaltningen blevet opmærksom på, at der foreligger et udkast
fra Kulturminister Brian Mikkelsen til en ny bekendtgørelse vedrørende
bl.a. støtte af driftstilskud til egnsteatre.
 
Forslaget til bekendtgørelsen lægger op til en rammestyring, hvor
refusionen kan variere fra år til år. Hidtil har der været givet 50 %
refusion til driften af landets egnsteatre, og denne ordning er også
gældende for 2008. Herefter forventes rammestyringen at træde i kraft
og driftsrefusionen vil ikke forud kunne fastlægges med sikkerhed.
 

·          De nye regler for driftsrefusion forudsætter et årligt
kommunalt driftstilskud på et minimum, der fastsættes på
finansloven. Som nystartet egnsteater vil Mungo Park
Frederikshavn muligvis kunne undgå et sådant.

 
·          Ligeledes ydes den statslige driftsrefusion inden for et

maksimumbeløb, der også fastsættes på finansloven.
 

·          Herudover skal der pr. 1. april 2008 fra kommunen fremsendes
ansøgning til Kunststyrelsen et forslag til en aftale, der opfylder
bekendtgørelsens betingelser, og hvor det samlede kommunale
tilskud for en 4-årig periode er fastlagt. 

 
·          Den 1. maj offentliggøres minimumsrefusionsprocenten baseret

på budgetoverslaget i indeværende års finanslov og derfor med
forbehold for den faktiske bevilling.

 
Ansøgningen er ikke bindende, hvilket betyder at kommunen kan
trække sig ud af en evt. aftale efterfølgende indsendelse. Aftalens
rammer skal dække 4 års fastlagt støtte fra kommunen. Driftsudgifter
inden statsrefusion for et evt. Mungo Park Frederikshavn svarer med
opstart medio 2009 til 3.500.000 og for årene 2010, 2011 og 2012 på
kr. 6.000.000. pr. år.
 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.
 
 
 
 

Elektroniske bilag:
 Udkast til handleplan 2007-09 partnerskab Mungo Park og Fr….pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2007
Drøftet.

Fraværende: Inger Støtt

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7583_Udkast%2520til%2520handleplan%25202007-09%2520partnerskab%2520Mungo%2520Park%2520og%2520Fr%E2%80%A6.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7583_Udkast%2520til%2520handleplan%25202007-09%2520partnerskab%2520Mungo%2520Park%2520og%2520Fr%E2%80%A6.pdf
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4. Uddeling af Nordlysprisen
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 542947
Sbh: BKF/CHCR/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
I henhold til fundatsen for Nordlysprisen uddeles prisen normalt hvert
år, og processen igangsættes med indhentning af forslag til
prismodtager i november måned.

 

I marts 2006 uddeltes den sidste pris i den nuværende Frederikshavn
Kommune. 

 

Der er endnu ikke i NY Frederikshavn Kommune gennemført proces til
vurdering af de fremtidige modeller for uddeling af priser i den
kommende storkommune.

 

I de tre tidligere kommuner er der forskellige traditioner på området.

 

Det anbefales, at Nordlysprisen indgår i en fremtidig vurdering af dette
område. Det anbefales samtidig, at fundatsen for Nordlysprisen
overføres til Kultur- og Fritidsudvalget i NY Frederikshavn Kommune til
fornyet vurdering.

 

Det kan oplyses, at valgperioden for det af Kultur- og Fritidsudvalget
nedsatte bedømmelsesudvalg er 4 år og udløber september 2007.

 

Børne- og Kulturdirektørens indstilling:

-          at sagen viderebringes til S-KFU

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-10-2006:

Godkendt.

S-KFU træffer beslutning om, hvorvidt prisen videreføres og om den
uddeles i 2007

 
Fraværende: Ingen

 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets
møde den 5. september 2007:

Kommunesammenlægning forudsætter ikke ændringer i fundatsen for
Nordlysprisen, men anvendelsen af den forudsætter en beslutning
herom i den nye kommune.
 
Af fundatsen fremgår det bl.a.,  at Kultur- og Fritidsudvalget skal
nedsætte et bedømmelsesudvalg med 2 medlemmer fra Kultur- og
Fritidsudvalget, 2- 3 lokale kulturpersonligheder og 2 fremtrædende
lokale erhvervsfolk samt embedsmænd uden stemmeret.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at

-          fundatsen godkendes
-          Kultur- og Fritidsudvalget udpeger nye medlemmer af

bedømmelsesudvalget
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Bilag  Fordeling
1 Fundats 8/7-2003 Frederikshavn Kommunes

Kulturpris - Nordlysprisen (ED301408)
KFU

2 Bedømmelsesudvalg til udpegning af person eller
gruppe til Nordlysprisen (ED326756)

KFU

 
 

Elektroniske bilag:
 Fundats 08-07-2003 Frederikshavn Kommunes Kulturpris -

Nordlysprisen.pdf
 Bedømmelsesudvalg til udpegning af person eller gruppe til

Nordlysprisen.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2007
Fundatsen godkendes. Prisen uddelses første gang i 2008. Udvalget udpeger
formand og næstformanden til bedømmelsesudvalget.

Fraværende: Inger Støtt

    

5. Nordjyllands Hallens årsrapport for 2006
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 604935
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Nordjyllands Hallens Fond fremsender årsregnskab for 2006 i henhold til
fondens vedtægter.
 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at årsregnskabet godkendes.
 
Bilag  Fordeling
1 Årsrapport 2006 samt beretning (ED604606) KFU

  

Elektroniske bilag:
 Årsrapport 2006 samt beretning.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2007
Godkendt.

Fraværende: Inger Støtt

    

6. Ansøgning om benyttelse af Skagen Rådhus til
kunstudstilling sommeren 2008
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 608253
Sbh: BKF/aach

 Sagsfremstilling

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7672_Fundats%2008-07-2003%20Frederikshavn%20Kommunes%20Kulturpris%20-%20Nordlysprisen.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7672_Fundats%2008-07-2003%20Frederikshavn%20Kommunes%20Kulturpris%20-%20Nordlysprisen.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7672_Fundats%2008-07-2003%20Frederikshavn%20Kommunes%20Kulturpris%20-%20Nordlysprisen.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7673_Bed�mmelsesudvalg%20til%20udpegning%20af%20person%20eller%20gruppe%20til%20Nordlysprisen.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7673_Bed�mmelsesudvalg%20til%20udpegning%20af%20person%20eller%20gruppe%20til%20Nordlysprisen.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7673_Bed�mmelsesudvalg%20til%20udpegning%20af%20person%20eller%20gruppe%20til%20Nordlysprisen.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7674_�rsrapport%202006%20samt%20beretning.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7674_�rsrapport%202006%20samt%20beretning.pdf
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Besl.komp: KFUSkagen Kommunale Kunstforening, som er en kunstforening for ansatte
ved gl. Skagen Kommune, søger om tilladelse til at anvende foyeren på
Skagen Rådhus til kunstudstilling i juni og juli måned 2008. Skagen
Rådhus er velbesøgt i sommermånederne og flere har efterlyst kunst på
væggene i denne periode.
 
En tilladelse til udstilling vil være uden udgift for Kultur- og
Fritidsudvalget.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes.
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om tilladelse til brug af Skagen

Rådhus til kunstudstilling i sommeren 2008
(ED608153)

KFU

 
 
 
 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om tilladelse til brug af Skagen Rådhus til kunstudstilling i

sommeren 2008.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2007
Godkendt.

Fraværende: Inger Støtt

    

7. Ansøgning fra Den selvejende institution bådelauget
W. Klitgaard om støtte til færdiggørelse af
snurrevodskutteren W. Klitgaard
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 600484
Sbh: BKF/FIVA/aach

 
Besl.komp: KFUSagsfremstilling

Den selvejende institution bådelauget W. Klitgaard søger om støtte til
færdiggørelse af snurrevådskutteren W. Klitgaard.
 
Snurrevodskutteren er bygget i Frederikshavn i 1891 til søgående
fiskeri i Nordatlanten og sejlede som erhvervsfartøj frem til 1984, hvor
en kreds af personer sammen med Bangsbo Museum og Arkiv i
Frederikshavn købte fartøjet med henblik på bevaring og tilbageførsel til
oprindelig skikkelse.
 
En stor del af dette arbejde er blevet gennemført frem til 1988, hvor W.
Klitgaard begyndte at sejle som museumsskib. Herefter er
tilbageføringsprocessen blevet fortsat, bl.a. med renovering af forskib,
udvendigt skrog, dæk, master og rigning. Nu tilbagestår en sidste stor
opgave, menlig  udskiftningen af motoren, som er for tung og derved
belaster kølen og får fartøjet til at stikke for dybt.
 
Arbejdet vil komme til at omfatte:

·          Opbygning af maskinrum, udskiftning af fremdrivningsanlæg,
nye tanke og opbygning af oprindeligt maskinruf.

·          Udskiftning af agterstævn og etablering af oprindeligt dækshus
agter indeholdende bestikslukaf og lukaf for skibsfører.

 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7675_Ans�gning%20om%20tilladelse%20til%20brug%20af%20Skagen%20R�dhus%20til%20kunstudstilling%20i%20sommeren%202008.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7675_Ans�gning%20om%20tilladelse%20til%20brug%20af%20Skagen%20R�dhus%20til%20kunstudstilling%20i%20sommeren%202008.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7675_Ans�gning%20om%20tilladelse%20til%20brug%20af%20Skagen%20R�dhus%20til%20kunstudstilling%20i%20sommeren%202008.pdf
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I forbindelse med disse arbejder ønskes endvidere en tilbageføring af rig
på stormasten, idet opstagningen af stormasten ikke er historisk
korrekt. Dette sidste arbejde skal udføres i henhold til henstilling fra
Skibsbevaringsfonden, som har engageret sig økonomisk i W. Klitgaard.
Endvidere er der et ønske om at få midler til et nyt integreret
navigationsudstyr, som vil medføre en betydelig forhøjelse af
sikkerhedsniveauet under sejlads. Når disse arbejder er gennemført, vil
W. Klitgaard efter 13-14 års arbejde og betydelige investeringer være
fuldt renoveret.
 
W. Klitgaard ejes af den selvejende institution W. Klitgaard.
 
Fartøjet er i dag registreret som passagerskib, og det medfører at alle
besætningsmedlemmer – skippere, bedstemænd og matroser – for egne
midler og i henhold til skibets SMC certificering selv sørger for, at deres
uddannelse er ajour således, at Søfartsstyrelsens krav til besætningen
kan honoreres. Drift og vedligeholdelse forestås af den selvejende
institution og W. Klitgaards Bådelaug. Lauget har ca. 200 personlige
medlemmer og 20 firmamedlemsskaber.
 
Skibsbevaringsfonden erklærede i 1993 skibet for bevaringsværdigt, og
renoveringsarbejdet er sket i tæt samarbejde med fondens konsulenter.
 
I sæsonen sejler W. Klitgaard i gennemsnit med ca. 1.500 betalende
passagerer. Passagererne rekrutteres bredt: skoler, firmaer, foreninger,
enkeltpersoner og offentlige myndigheder. W. Klitgaard er endvidere
aktør i ”Byprojekt Tordenskiold”, hvor skibet er med til at formidle
levende historie i nærområdet og i Sydnorge.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om støtte til færdiggørelse af

snurrevodskutteren W. Klitgaard (ED600465)
KFU

 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om støtte til færdiggørelse af snurrevodskutteren W.

Klitgaard.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2007
Udvalget finder, at ansøgningen bør støttes, men at det ligger uden for udvalgets
rammer. Sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Fraværende: Inger Støtt

    

8. Driftsaftaler for selvejende institutioner i Sæby
Området
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 530545
Sbh: BK/CHEI

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
I den tidligere Sæby Kommune blev der givet driftstilskud til Sæby
Fritidscenter, Østervrå Kulturcenter samt Dybvad Hallen. Aftalerne blev
indgået for en 3 årig periode.
 
Status på området er, at den sidste aftale om driftstilskud udløb 31.
december 2006, og at der ikke er genforhandlet en ny på området. I
praksis betyder dette, at den gamle aftale fortsættes for et år af

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7676_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20f�rdigg�relse%20af%20snurrevodskutteren%20W.%20Klitgaard.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7676_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20f�rdigg�relse%20af%20snurrevodskutteren%20W.%20Klitgaard.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7676_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20f�rdigg�relse%20af%20snurrevodskutteren%20W.%20Klitgaard.pdf
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gangen, indtil en ny er genforhandlet og implementeret.
 
Bilag  Fordeling
1 Driftstilskud 2006 for de 3 institutioner (ED

607594)
KFU

 
Indstilling
Børne- & Kulturforvaltningen indstiller, at der nedsættes en
arbejdsgruppe til udarbejdelse af ny driftsaftale.

Elektroniske bilag:
 Driftstilskud 2006 for de 3 institutioner.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2007
Godkendt.

Fraværende: Inger Støtt

    

9. Forslag til driftsbudget 2008
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 578313
Sbh: BKF/lamu

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Børne- og Kulturforvaltningen har indenfor den udmeldte ramme
udarbejdet et administrativt oplæg, som sammen med de øvrige
forvaltningers bidrag udgør Direktionens budgetforslag for 2008 – 2011.
Forslaget er udmeldt 9. august 2007 til drøftelse i de politiske udvalg.
 
I henhold til tidsplanen for budgetudarbejdelsen drøfter fagudvalgene
det administrativt udarbejdede budgetforslag.
 
Det udarbejdede forslag til driftsbudget for 2008 omfatter udgifter og
indtægter 103.444.600 kr. (netto budget).
 
Budgetforslaget omfatter ikke regulering i forbindelse med blandt andet
Lov- og Cirkulæreprogrammet.
 
Der er udarbejdet problemområder til budgettet 2008 – 2011, som
ønskes drøftet i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetmøde.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
·                      budgetforslaget fremlægges til drøftelse – herunder

stillingtagen til såvel budgetforslaget generelt som til de
opstillede problemområder

 
·                      udvalget tager stilling til, om der er problemområder, der skal

sendes videre i den politiske budgetbehandling.
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 21. august 2007
Budgettet anbefales over for Byrådet.
1. Det Musiske Hus - mobilt gulv.
Fremsendes. 600.000 kr. anlægsudgift i 2008.
 
2. Skagen Ridehus.
Fremsendes med 150.000 kr. til drift i 2008 og overslagsårene, idet det
anbefales, at kommunen øger driftstilskuddet med henblik på

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7677_Driftstilskud%202006%20for%20de%203%20institutioner.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7677_Driftstilskud%202006%20for%20de%203%20institutioner.pdf
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forrentning af lån til renovering af hallen. Rideklubben optager lånet, og
det forventes, at lånet skal være kommunegaranteret.
 
3. Skagen Kulturhus.
Fremsendes med anlægsudgift på 14.954.000 kr. i 2008 og 27.500.000
kr. i 2009. Anlægsudgiften forventes finansieret ved salg af grunde
og/eller bygninger. Driftsudgift ventes at skulle øges med 2.000.000 kr.
i 2009 og 4.000.000 kr. i 2010 og årene fremover. Forudsættes
godkendelse i den politiske styregruppe for Skagen Kulturhus.
 
4. Folkeoplysning - anlægspulje.
Fremsendes med anlægsudgift på 405.000 kr. i 2008 og
overslagsårene.
 
5. Kunst og Kystturisme.
Fremsendes med anlægsudgift på 7.000.000 kr. i 2009, idet endeligt
anlægsbudget afventer næste fase af projektudviklingen.
 
6. Sæby Museum - driftsforøgelse.
Fremsendes med driftsudgift på 200.000 kr. i 2008 og overslagsårene.
 
7. Mungo Park - driftsbevilling.
Fremsendes med driftsudgift på 300.000 kr. i 2008. Hvis der i løbet af
2007-08 træffes beslutning om oprettelse af et egnsteater må det
forventes, at driften skal forøges med 1.625.000 kr. i 2009 og
3.250.000 kr. i 2010 og årene fremover.
 
8. Folkeoplysning.
Fremsendes med driftsudgift på 5.500.000 kr. i 2008 og
overslagsårene.
 
9. Skagens Museum.
Fremsendes med driftsudgift på 778.000 kr. i 2008 og overslagsårene.
 
10. Multihus og udendørsarealer.
Fremsendes med anlægsudgift på 8.800.000 kr. i 2008 og 11.900.000
kr. i 2009, idet det forudsættes, at tidligere afsatte anlægsmidler til
Helse- og oplevelsescenter ved Arena Nord indgår i finansieringen.
 
11. Skagen Kultur- og Fritidscenter - kompensation for forsegling af
skydebane.
Fremsendes ikke. Forvaltningen optager dialog med Skytteforeningen i
Skagen med henblik på at finde en løsning.
 
12. Skagen Kultur- og Fritidscenter - wellness.
Fremsendes ikke, genoptages i forbindelse med budgetlægningen for
2009.
 
13. Frederikshavn Svømmehal - wellness afdeling.
Fremsendes ikke, genoptages i forbindelse med budgetlægningen for
2009.
 
14. Kunstfond.
Fremsendes med driftsudgift på 100.000 kr. i 2008. Det anbefales, at
kunstfonden tilføres en procentdel af indtægter ved grundsalg.
 
15. Sæby Handelsstandsforening.
Fremsendes ikke.
 
16. Borgerhuse.
Fremsendes ikke. Sagen genoptages i udvalget med henblik på at
vurdere aktiviteterne i kommunens borgerhuse.
 
17. Frederikshavn Kunstmuseum - elevator.



file:///P|/Kultur-_og_Fritidsudvalget_667_05-09-2007_426.htm[20-06-2012 09:28:24]

Fremsendes med anlægsudgift på 180.000 kr. i 2008. Søges finansieret
i samarbejde med Handicaprådet.
 
18. Frederikshavn Bibliotek - arrangementsvirksomhed.
Fremsendes ikke.
 
19. Frederikshavn Bibliotek - web 2.0 interaktivt elektronisk bibliotek.
Fremsendes ikke.
 
 
Udvalget fremsender behov for en yderligere træningshal i forbindelse
med Arena Nord - drifts- og anlægsudgifter er pt. ikke beregnet. Hallen
kan evt. ses i sammenhæng med endnu ikke trufne beslutninger vedr.
skolestrukturen.
 
Udvalget fremsender driftsudgift på 54.000 kr. i 2008 og
overslagsårene til Sæby Svømmebad til vedligeholdelse af
udenomsarealerne.
 
Udvalget fremsender anlægsudgift på 500.000 kr. i 2008 til
færdiggørelse af Sæby Svømmebad.
 
Fraværende: Ingen
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets
møde den 5. september 2007
Sagen genoptages.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
prioriterer problemområderne.

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2007
Udvalget foreslår, at anlægsudgiften til Skagen Kulturhus fordeles over 3 år i stedet
for 2 med 10 mio. i 2008, 20 mio. i 2009 og 12,5 mio. i 2010. Driftsudgifterne
forskydes tilsvarende.

Fraværende: Inger Støtt

    

10. Indkomne ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalget
september 2007
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 577086
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Der er følgende restbeløb til rådighed for Kultur- og Fritidsudvalget i
forbindelse med puljeansøgninger september 2007: 150.000 kr.
 
Højskolegruppen, Aktivitetscentret Strandgården, Strandby
planlægger for 13. gang den årlige højskoleuge med ca. 70 deltagere fra
aktivitetscentrets opland.
 
Højskolegruppens program samt budget er vedlagt ansøgningen.
Budgettet opererer med en egenbetaling på 425 kr. pr. person og
budgettet udviser et forventet underskud på 16.331 kr. 
 
Højskolegruppen søger Kultur- og Fritidsudvalget om dækning af
honorar og transportomkostninger 3.500 kr. til lysbilledforedrag ”Hans
Fugl og drømmen om Amerika”.
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Kulturelt Samråd er til højskoleugen ansøgt om dækning af entréudgifter
samt eftermiddagskaffe i forbindelse med besøg på Dronninglund
Kunstcenter, i alt 3.430 kr.  
 
 
Nordisk Sangfestival søger om tilskud på 2.400 kr. til betaling for
hosting og support af hjemmeside i et år for
http://www.nordisksangfestival.dk/
 
I maj 2006 blev Nordisk Sangfestival med stor succes afviklet i
Frederikshavn. Festivalen havde ca. 250 deltagere fra Norge, Sverige,
Letland og Danmark. Økonomisk hang arrangementet lige netop
sammen. På baggrund af mange positive tilkendegivelser har initiativ-
og arbejdsgruppen bag arrangementet besluttet at gentage festivalen i
Frederikshavn 2008. Der kan senere ventes en ansøgning vedrørende
selve arrangementet, men i forbindelse med beslutningen er det blevet
aktuelt, at opretholde hjemmesiden indtil 2008, hvilket er begrundelsen
for ansøgningen.
 
 
Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv har tidligere modtaget afslag på
ansøgning på 12.000 kr. om tilskud til anskaffelse af nyt inventar pga.
nedslidning. 
 
Egnsarkivet sender fornyet ansøgning og skriver ”det vi først og
fremmest ønsker er et tilskud til arkivets daglige drift, som vi ikke kan
klare alene ved indtægter via kontingentet fra medlemmerne. Vort håb
har så været, at vi på et tidspunkt kunne få mulighed for i budgettet at
få et beløb til køb af stole etc.”.
 
Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv søger om 5.000 kr. til driftstilskud.
 
 
Sæby Handicapidrætsforening søger i forening med Civitan Club
Sæby om støtte til afholdelse af Handicap Games 10 den 8. september
2007. De tidligere afholdte games har haft ca. 100 deltagere fra
Frederikshavn, Skagen, Brønderslev, Aalborg og Sæby.  
 
Arrangementet forventes at give et underskud på 5.000 kr.  i henhold til
vedlagte budget. Deltagerbetalingen udgør 175 kr. pr. person.
 
Nordjyske Strygere søger den 6/7-07 om tilskud til afviklet
afslutningskoncert for Vendsyssel Festivalen i Abildgård Kirke den 15.
august 2007.  Programmet bød på musik af Vivaldi og Mozart og var
under ledelse af den internationalt anerkendte dirigent, Russel N. Harris.
Endvidere medvirkede solist Yana Deshkova, koncertmester i Aalborg
Symfoniorkester og årets kunstner i Nordjylland i 2006 samt solist
Geoffrey A. Cox, solooboist i Göteborgsoperaens Orkester. Gennem
Geoffrey A. Cox har Nordjyske Strygere etableret et samarbejde med
musikere og musikstuderende i Göteborg. I koncerten medvirkede
således både blæsere og strygere fra Göteborg.
 
Der er budgetteret med samlede udgifter på ca. 120.000 kr. inkl.
lønbudget på 118.604 kr. for koncerten. 
 
Nordjyske Strygere informerer endvidere om, at der er givet tilsagn om
en ny koncert i januar 2008 i forbindelse med genåbningen af
Fladstrand Kirke efter endt restaurering.
 
Der søges om en delvis dækning af orkestrets udgifter ved de
kommende koncerter, hvoraf afslutningskoncerten vil give orkestret et
underskud på ca. 80.000 kr.
 

http://www.nordisksangfestival.dk/
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Nordjyske Strygere supplerer tidligere fremsendte ansøgning med
oplysning om ”at orkestret har lavet en aftale om at undersøge
mulighederne for en koncert i Skagen Kirke i december som led i
”Skagen har englelyd”. Koncerten skulle meget gerne inddrage Klitkoret
fra Skagen, men også en gentagelse af den succesfulde opførelse af
Vivaldis 4 årstider med Yana Deshkova som solist. En sådan koncert kan
laves for ca. 75.000 kr. og vil nok give et underskud i størrelsesordenen
40.000 kr.
 
Det er vort håb, at udvalget vil behandle denne ansøgning positivt ikke
mindst i lyset af, at orkestret er den største bidragyder til levende
klassisk musik i opførelse af meget høj kvalitet i Frederikshavn
Kommune”.
 
Nordjyske Strygere tilføjer endvidere til ansøgningen, at ”det er
orkestrets håb at komme på kommunens ”finanslov” fremover som en
tilkendegivelse af og støtte til, at kulturpolitikken også omfatter den
klassiske musik. Det er meget svært at planlægge koncerter, når der
skal ansøges om tilskud hertil 2 gange om året fra en begrænset pulje.
Orkestret er regionalt, hvilket også fremgår af tilskuddet fra det tidligere
Amtets Musikudvalg. Vi skal i en 4 årig periode finde orkestrets
fremtidige regionale og kommunale forankring og håber stærkt på, at
Frederikshavn kommune, der medvirkede til orkestrets start vil følge
dette op i tiden fremover”. 
 
 
 
Cellist Deborah Josephson repræsenterer en klassisk trio med base i
Nordjylland. Trioen samarbejder med forfatteren Beatrice Vibe omkring
lyrikoplæsning sammenkædet med musik spændende fra danske sange
til musik af nordjyske komponister dedikeret til et projekt som
præsenteres ved koncerter i det nordjyske. Der planlægges et
arrangement i september 2007 i Sæby Kulturhus efter præmieren i
Huset i Aalborg den 9. september.
 
Den klassiske trio består af følgende musikere: Eva Østergaard, guitar –
Torsten Folke Pedersen, vibrafon, begge uddannede på Nordjysk
Musikkonservatorium i Aalborg og Deborah Josephson, cello, uddannet
på DePaw University i Indiana og Eastmann School of Music i New York.
Beatrice Vibe har en lang virksomhed bag sig som huspoet i Aalborg
Kommune samt et mangeårigt medlemskab af forfatterteamet bag
Bjæsken. Endvidere en foredrags- og oplæsningserfaring. Lyrikken er
smukke og eftertænksomme kommentarer til livet og dets gøren og
laden.   
 
Der søges om underskudsgaranti til de budgetterede udgifter på i alt
8.500 kr.  – entreindtægten på 50 kr. pr. person ved det planlagte
arrangement vil blive modregnet.  
 
 
Østervrå Lokalhistoriske Forening søger om tilskud til dækning af
driftsudgifter i 2007.
 
Foreningen har ca. 90 medlemmer og det primære foreningsarbejde
består i at gemme og formidle den lokale historie. Endvidere udgives
medlemsbladet ”Spejlet” 4 gange årligt. Foreningen har mange
henvendelser bl.a. fra slægtsforskere.
 
Ansøgningen er vedlagt regnskab for 2006.
 
Foreningen søger om driftstilskud på 10.000 kr.
 
Kirsten Balling søger om tilskud til udgivelse af Agnete Brittasius'
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erindringer.
 
Forlaget Dafolo A/S anbefaler en ca. 96 siders kunstbog af høj kvalitet
med mange fotos taget af fotograf Bent Jacobsen, Nordjyske
Stiftstidende. Teksten er indtalt af Agnete Brittasius og renskrevet af
Kirsten Balling. Bogen forventes af have stor interesse for mange
mennesker i Danmark såvel som i udlandet.
 
Udgivelsen planlægges til at finde sted medio november og Agnete
Brittasius kan fejre sit 40 års jubilæum som kunstner med denne
udgivelse.
 
Ansøgeren budgetterer med en udgift excl. distributionsomkostninger på
i alt ca. 100.000 kr. på basis af et oplag på 1.000 eksemplarer.
Udsalgsprisen bliver ca. 200,00 kr. med et forventet salg på ca. 400
eksemplarer.
 
Flere pengeinstitutter er kontaktet for tilskud, og der er modtaget
tilsagn fra Nordjyske Bank om at aftage 50 eksemplarer hvilket udgør et
tilskud på 10.000 kr.
 
Der er ikke ansøgt om et specifikt beløb.
 
 
Frederikshavn Musik & Teater Venner søger om tilskud til afvikling
af Frederikshavn Blues Festival 2007. Festivalen afvikles i FFK Hallerne
den 29. september.  Læs mere på http://www.bluesfestivalen.dk/
 
Festivalen indgår i en række af årlige tilbagevendende arrangementer
med RockParty i maj, Skagen Festival i juli, Open Air, Dybvad og Lars
Lilholt i august afsluttende med Frederikshavn Blues Festival i
september.  Fælles for disse arrangementer er, at overskuddet går til de
arrangerende foreninger og foreningernes øvrige aktiviteter samt at der
ydes et stort ulønnet frivilligt arbejde.
 
Frederikshavn Blues Festival afvikles for 2. gang og i 2006 tiltrak det
høje musikalske underholdningsniveau deltagere fra hele Skandinavien
og i 2007 forstærkes PR-arbejdet Norge og Sverige for netop at
tiltrække disse festivaldeltagere, som har en tradition for blues
musikgenren.
 
Frederikshavn Musik & Teater Venner har som målsætning, at afvikle
Blues Festivalen på Knivholt ved et arrangement over flere dage.
 
Der søges midler hos andre bidragsydere, og Spar Nord Fonden har bl.a.
bevilget 10.000 kr. til festivalen. 
 
Det vedlagte budget viser et underskud på 120.000 kr. og Kultur- og
Fritidsudvalget søges om et tilskud på 50.000 kr.
 
 
Skagen Turistforening fremsender forslag om indkøb af mobil scene
til anvendelse ved arrangementer i løbet af året. Scenen kan endvidere
udlejes mod en lejepris inkl. opsætning.
 
Skagen Turistforening anfører, at Turistforeningen vil have brug for en
scene til Sankthansaften arrangementet samt den 23. december hvert
år.
 
Ansøgningen er vedlagt brochuremateriale, der viser købspriser mellem
288.075 – 389.700 kr. excl. tilvalgsmuligheder.
 
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om tilskud til foredrag - Kultur- og KFU

http://www.bluesfestivalen.dk/
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Fritidsudvalget (ED588556)
2 Ansøgning om tilskud til hosting og support af

hjemmeside (ED589234)
KFU

3 Fornyet ansøgning fra Kvissel-Ravnshøj
Egnsarkiv om tilskud (ED591590)

KFU

4 Ansøgning om økonomisk støtte til Handicap
Games 10 (ED602867)

KFU

5 Budget for Handicap Games 10 til afvikling 8/9-
2007 (ED607831)

 

6 Ansøgning om tilskud til afslutningskoncert
Vendsyssel Festival 2007 (ED599997)

KFU

7 Ansøgning om tilskud til koncert i Skagen Kirke
december 2007 samt optagelse på driftsbudget
(ED608539)

KFU

8 Ansøgning om underskudsgaranti til
kulturarrangement september 2007 (ED603331)

KFU

9 Ansøgning om driftstilskud for 2007 bilagt
regnskab for 2006 (ED603728)

KFU

10 Ansøgning om tilskud til udgivelse af Agnete
Brittasius' erindringer (ED605805)

KFU

11 Ansøgning fra Frederikshavn Musik & Teater
Venner om tilskud til Frederikshavn Blues
Festival 2007 (ED605696)

KFU

12 Forslag til indkøb af mobil scene (ED608546) KFU
 
 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om tilskud til foredrag - Kultur- og Fritidsudvalget.pdf
 Ansøgning om tilskud til hosting og support af hjemmeside.pdf
 Fornyet ansøgning fra Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv om tilskud.pdf
 Ansøgning om økonomisk støtte til Handicap Games 10.pdf
 Budget for Handicap Games 10 til afvikling 08-09-2007.pdf
 Ansøgning om tilskud til afslutningskoncert Vendsyssel Festival 2007.pdf
 Ansøgning om tilskud til koncert i Skagen Kirke december 2007 samt

optagelse på driftsbudget.pdf
 Ansøgning om underskudsgaranti til kulturarrangement september

2007.pdf
 Ansøgning om driftstilskud for 2007 bilagt regnskab for 2006.pdf
 Ansøgning om tilskud til udgivelse af Agnete Brittasius' erindringer.pdf
 Ansøgning fra Frederikshavn Musik & Teater Venner om tilskud til

Frederikshavn Blues Festival 2007.pdf
 Forslag til indkøb af mobil scene.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2007
Højskolegruppen, Aktivitetscentret Strandgården:
Ansøgningen imødekommes med 3.500,-

Nordisk Sangfestival:
Ansøgningen imødekommes med 2.400,-

Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv:
Ansøgningen imødekommes med 5.000,-

Sæby Handicapidrætsfoening i forening med Civitan Club Sæby:
Ansøgningen imødekommes med 5.000,-

Nordjyske Strygere:
Nordjyske Strygere bevilges i alt 20.000,-

Cellist Deborah Josephson:
Ansøgningen imødekommes med 4.000,- som underskuds garanti.

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7678_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20foredrag%20-%20Kultur-%20og%20Fritidsudvalget.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7678_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20foredrag%20-%20Kultur-%20og%20Fritidsudvalget.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7679_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20hosting%20og%20support%20af%20hjemmeside.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7679_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20hosting%20og%20support%20af%20hjemmeside.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7680_Fornyet%20ans�gning%20fra%20Kvissel-Ravnsh�j%20Egnsarkiv%20om%20tilskud.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7680_Fornyet%20ans�gning%20fra%20Kvissel-Ravnsh�j%20Egnsarkiv%20om%20tilskud.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7681_Ans�gning%20om%20�konomisk%20st�tte%20til%20Handicap%20Games%2010.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7681_Ans�gning%20om%20�konomisk%20st�tte%20til%20Handicap%20Games%2010.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7682_Budget%20for%20Handicap%20Games%2010%20til%20afvikling%2008-09-2007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7682_Budget%20for%20Handicap%20Games%2010%20til%20afvikling%2008-09-2007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7683_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20afslutningskoncert%20Vendsyssel%20Festival%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7683_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20afslutningskoncert%20Vendsyssel%20Festival%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7684_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20koncert%20i%20Skagen%20Kirke%20december%202007%20samt%20optagelse%20p�%20driftsbudget.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7684_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20koncert%20i%20Skagen%20Kirke%20december%202007%20samt%20optagelse%20p�%20driftsbudget.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7684_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20koncert%20i%20Skagen%20Kirke%20december%202007%20samt%20optagelse%20p�%20driftsbudget.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7685_Ans�gning%20om%20underskudsgaranti%20til%20kulturarrangement%20september%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7685_Ans�gning%20om%20underskudsgaranti%20til%20kulturarrangement%20september%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7685_Ans�gning%20om%20underskudsgaranti%20til%20kulturarrangement%20september%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7686_Ans�gning%20om%20driftstilskud%20for%202007%20bilagt%20regnskab%20for%202006.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7686_Ans�gning%20om%20driftstilskud%20for%202007%20bilagt%20regnskab%20for%202006.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7687_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20udgivelse%20af%20Agnete%20Brittasius'%20erindringer.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7687_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20udgivelse%20af%20Agnete%20Brittasius'%20erindringer.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7688_Ans�gning%20fra%20Frederikshavn%20Musik%20&%20Teater%20Venner%20om%20tilskud%20til%20Frederikshavn%20Blues%20Festival%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7688_Ans�gning%20fra%20Frederikshavn%20Musik%20&%20Teater%20Venner%20om%20tilskud%20til%20Frederikshavn%20Blues%20Festival%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7688_Ans�gning%20fra%20Frederikshavn%20Musik%20&%20Teater%20Venner%20om%20tilskud%20til%20Frederikshavn%20Blues%20Festival%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7689_Forslag%20til%20indk�b%20af%20mobil%20scene.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7689_Forslag%20til%20indk�b%20af%20mobil%20scene.pdf
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Østervrå Lokalhistoriske Forening:
Ansøgningen imødekommes med 5.000,-

Kirsten Balling:
Ansøgningen imødekommes med 5.000,-

Frederikshavn Musik og Teater Venner:
Imødekommes med 30.000,-

Skagen Turistforening:
Ansøgningen imødekommes ikke.

Fraværende: Inger Støtt

    

11. Ansøgning om tilskud til ekstraomkostninger til
reetabering af Paradisjordene
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 608235
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Idrætsforeningen Skjold Sæby har i de seneste 42 år afholdt
sommerfest over 4 dage på Paradisjordene ved hjælp af mange frivillige
hjælpere.
 
Det årlige overskud har de seneste år været i niveauet 75-90.000 kr.
 
Imidlertid betød en massiv regn op til sommerfesten og i festdagene
2007, at pladsen blev svært fremkommelig for både kræmmere og
tivolis mandskab - trods udlagt træflis og køreplader mange steder på
pladsen.  De ekstreme nedbørsmængder medvirkede til et stærkt
reduceret antal besøgende og dermed et markant fald i omsætningen.
Hertil kommer ekstraordinære udgifter til genopretning af Paradisjordene
på 20.825 kr.
 
Sammenholdt med svigtende omsætning giver sommerfesten i 2007 et
underskud på 86.000 kr. mod et budgetteret overskud på 65.000 kr.
 
Tidligere års overskud har været anvendt til at afvikle fodboldrejser for
ungdomsspillerne, uddanne flere trænere samt ansættelse af
ungdomskonsulent, hvilket har medført et stigende medlemstal i
ungdomsafdelingen pt. 300 medlemmer. Det høje aktivitetsniveau i
ungdomsafdelingen ønskes bevaret og på den baggrund søger
idrætsforeningen om et tilskud til dækning af ekstraomkostningerne på
20.825 kr.    
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om tilskud til ekstraomkostninger til

reetablering af Paradisjordene efter sommerfest
2007 (ED607926)

KFU

 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om tilskud til ekstraomkostninger til reetablering af

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7690_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20ekstraomkostninger%20til%20reetablering%20af%20Paradisjordene%20efter%20sommerfest%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7690_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20ekstraomkostninger%20til%20reetablering%20af%20Paradisjordene%20efter%20sommerfest%202007.pdf
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Paradisjordene efter sommerfest 2007.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2007
Ansøgningen imødekommes med 20.825,- kr.

Fraværende: Inger Støtt

    

12. 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 5. september 2007
Drøftet.

Fraværende: Inger Støtt

    

13. Henvendelser og invitationer
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 563225
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Veksølund udstilling for skulptur. Den årlige skulpturudstilling af 23
billedhuggeres arbejder samt permanente skitsemuseum er åben til 16.
september inkl.
 
Katalog over de udstillede værker kan ses i Børne- og
Kulturforvaltningen.
 
 
 
Kulturprinsen, Børnekulturens Udviklingscenter sender folder om
Skanderborg konferencen 2007: ”Krøller på Hjernen”.
Konferencen finder sted på Skanderborg Kulturhus fredag den 21.
september og programmet kan endvidere ses på
http://www.kulturprinsen.dk/
 
Konferencen henvender sig til alle med interesse for børn og kultur.
 
Tilmeldingsfrist er 7/9 2007.
 
 
 
Duet Teatret fremsender nyhedsbrev juli-august 2007 - Hvis bare man
ku’ se sig selv udefra.
 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7690_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20ekstraomkostninger%20til%20reetablering%20af%20Paradisjordene%20efter%20sommerfest%202007.pdf
http://www.kulturprinsen.dk/


file:///P|/Kultur-_og_Fritidsudvalget_667_05-09-2007_426.htm[20-06-2012 09:28:24]

Nyhedsbrevet kan endvidere ses på http://www.d-u-e-t.dk/
 
 
 
SLA, Sammenslutningen af Lokalarkiver søger at skabe
arkivsamvirker mellem arkiverne i kommuner med mere end ét arkiv og
orienterer i medlemsbladet OmSLAget om lokalarkivernes samarbejde
med kommunen og det internetbaserede arkivsøgesystem, ARKIBAS.dk
 
Medlemsbladet udleveres i mødet.  
 
 
 
Skagen Børnekulturfestival afvikles i dagene 5. – 7. september 2007
i Byfogedskoven i Skagen. Program for festivalen vedlægges til Kultur-
og Fritidsudvalget. 
 
 
Bilag  Fordeling
1 Henvendelse om skulpturudstilling 2007 på

Veksølund (ED605069)
KFU

2 Invitation til Skanderborg Konferencen 2007:
"Krøller på Hjernen" (ED604882)

KFU

3 Nyhedsbrev juli-august 2007 (ED605080) KFU
4 Henvendelse om arkivsamarbejde samt

Arkibas.dk (ED606103)
KFU

5 Program for Børnekulturfestival (ED607747) KFU
 

Elektroniske bilag:
 Henvendelse om skulpturudstilling 2007 på Veksølund.pdf
 Invitation til Skanderborg Konferencen 2007 - Krøller på Hjernen.pdf
 Nyhedsbrev juli-august 2007.pdf
 Henvendelse om arkivsamarbejde samt Arkibas.dk.pdf
 Program for Børnekulturfestival.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Inger Støtt

    

14. Danske Sommerballet 2007
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 577086
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Fra Skagen Turistforening rettes en stor tak til samarbejdspartnerne for
den økonomiske samt arbejdsmæssige indsats, der er blevet lagt i
Danske Sommerballet den 3. august i Højen.  ”Det blev en smuk aften
ved Sømærket, og vi håber, at vi i forbindelse med andre
arrangementer i fremtiden kan fortsætte det gode samarbejde med
kommunen”.
 
Bilag  Fordeling
1 Takkebrev for indsats omkring afviklingen af

Danske Sommerballet 2007 (ED604403)
KFU

 

http://www.d-u-e-t.dk/
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7691_Henvendelse%20om%20skulpturudstilling%202007%20p�%20Veks�lund.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7691_Henvendelse%20om%20skulpturudstilling%202007%20p�%20Veks�lund.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7692_Invitation%20til%20Skanderborg%20Konferencen%202007%20-%20%20Kr�ller%20p�%20Hjernen.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7692_Invitation%20til%20Skanderborg%20Konferencen%202007%20-%20%20Kr�ller%20p�%20Hjernen.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7693_Nyhedsbrev%20juli-august%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7693_Nyhedsbrev%20juli-august%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7694_Henvendelse%20om%20arkivsamarbejde%20samt%20Arkibas.dk.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7694_Henvendelse%20om%20arkivsamarbejde%20samt%20Arkibas.dk.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7695_Program%20for%20B�rnekulturfestival.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7695_Program%20for%20B�rnekulturfestival.pdf
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Elektroniske bilag:
 Takkebrev for indsats omkring afviklingen af Danske Sommerballet

2007.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Inger Støtt

    

15. Afrapportering Isskulpturfestival 2006
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 528777
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
I december 2006 afvikledes en international isskulpturfestival i
Frederikshavn.
 
Bag festivalen stod handels- og virksomhedsforeningen FREDERIK, som
videreførte traditionen fra årene 2004 og 2005.
 
FREDERIK takker for støtten og orienterer om, at der planlægget endnu
et kulturelt indslag i december 2007 i form af en ildevent.
 
Regnskab for det bevilgede tilskud 15.000 fremsendes til Kultur- og
Fritidsudvalgets orientering.
 
Bilag  Fordeling
1 Afregning Isskulpturfestival 2006 (ED607064) KFU

 
 
 
 

Elektroniske bilag:
 Afregning Isskulpturfestival 2006.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Inger Støtt

    

16. Støtte til sommerunderholdning
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 579795
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:
 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7696_Takkebrev%20for%20indsats%20omkring%20afviklingen%20af%20Danske%20Sommerballet%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7696_Takkebrev%20for%20indsats%20omkring%20afviklingen%20af%20Danske%20Sommerballet%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7696_Takkebrev%20for%20indsats%20omkring%20afviklingen%20af%20Danske%20Sommerballet%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7697_Afregning%20Isskulpturfestival%202006.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7697_Afregning%20Isskulpturfestival%202006.pdf
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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

 
 
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 6. juni 2007
Ansøgningen imødekommes med 20.000 kr.
 
Fraværende: Inger Støtt
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde
den 5/9-2007:
Musikkorps Sæby har afholdt de planlagte 4 sommerkoncerter i 2007:
 
1/7 -  koncert ved Det gamle Pakhus på Sæby Havn
29/7- Koncert i gågaden i Skagen
12/8- Glade sommerdage i anlægget i Sæby
12/8 – Koncert på Sæby Havn   
 
Musikkorps Sæby takker for det bevilgede tilskud 20.000 kr. til
koncerterne, som har været en mangeårig tradition i gl. Sæby
Kommune.
 
Regnskabet viser udgifter til de 4 koncerter på i alt 18.000 kr.
derudover kørsel og administration 2.000 kr.
 
Musikkorps Sæby skriver, at ”det ville være dejligt, hvis vi kunne
videreføre traditionen til nu også at omhandle hele den ny
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Frederikshavn Kommune”. Musikkorpset stiller sig gerne til rådighed for
en drøftelse af, hvorledes oplandsbyerne tilgodeses, såfremt de har
ønske om musik i en eller anden anledning.
 
Bilag  Fordeling
1 Afrapportering for 4 sommerkoncerter 2007

(ED606106)
KFU

2 Plan over sommerkoncerter 2007 (ED606107) KFU
 
 

Elektroniske bilag:
 Afrapportering for 4 sommerkoncerter 2007.pdf
 Plan over sommerkoncerter 2007.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Inger Støtt

    

17. Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller -
Årsregnskab 2006
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 603325
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller fremsender regnskab for
år 2006 til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.
 
Bilag  Fordeling
1 Regnskab for år 2006 (ED603309) KFU

 

Elektroniske bilag:
 Regnskab for år 2006.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2007
Regnskabet blev godkendt.

Fraværende: Inger Støtt

    

18. Økonomirapport
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 555985
Sbh: bkf/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Der foreligger økonomirapport pr. 30/07-2007 til Kultur- og
Fritidsudvalgets orientering.
 
 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7698_Afrapportering%20for%204%20sommerkoncerter%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7698_Afrapportering%20for%204%20sommerkoncerter%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7699_Plan%20over%20sommerkoncerter%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7699_Plan%20over%20sommerkoncerter%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7700_Regnskab%20for%20�r%202006.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/7700_Regnskab%20for%20�r%202006.pdf
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Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Inger Støtt

    

19. Indberetning af forventet regnskabsresultat 2007 -
Kultur- og Fritidsudvalgets område
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr:
Sbh: BKF/lamu

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Der skal til Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretages indberetning af
skøn for det forventede årsregnskab 2007.
Indberetningen skal forinden forelægges Byrådet og fristen for
indberetningen er 1. oktober 2007.
Børne- og Kulturforvaltningen har vurderet det forventede regnskabstal
2007 på baggrund af forbrugstallet pr. 31. juli 2007.
I vurderingen indgår kendskabet til det forbrugsmønster, der er på de
decentrale omkostningssteder samt på de fælleskonti, der administreres
centralt.
Forvaltningen vil i mødet gennemgå det forventede regnskab 2007 for
Kultur- og Fritidsudvalgets område.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
·                      Kultur- og Fritidsudvalget tager forvaltningens skøn over det

forventede regnskabsresultat til efterretning
·                      Sagen videresendes til behandling i Frederikshavn Byråd
 
Bilag  Fordeling
1. Beregnet regnskabsresultat 2007 for Kultur- og

Fritidsudvalgets område (bilag udleveres på
mødet)

KFU

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2007
Godkendt.

Fraværende: Inger Støtt

Mødet hævet, oplæst kl. 17:15

Til stede: 

 

Underskrifter:
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