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Referat Kultur- og Fritidsudvalget
Ordinært møde

Dato 3. oktober 2007

Tid 15:00

Sted Mødelokale 5, 3A, Kattegatsiloen, Silovej 8

NB.

Fraværende Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen deltog i pkt. 1-6.

Medlemmer  Bjarne Kvist (A)
Mogens Brag (V)
Inger Støtt (V)
Ole Rørbæk Jensen (T)
Steen Jensen (A)
Jytte Schaltz (A)
Palle Thomsen (A)
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1. Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender 2008
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 486870
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd har godkendt forslag til mødeplan for 2008 for
byrådet og økonomiudvalget. Af planen fremgår, at der skal være ét
møde i Økonomiudvalget og ét møde i Byrådet hver måned. Juli måned
er mødefri.
 
For at sikre et flow i sagsbehandlingen foreslås følgende plan for møder
i Kultur- og Fritidsudvalget onsdage i 2008:
2. januar
6. februar
5. marts
9. april
7. maj
4. juni
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13. august
3. september
1. oktober
5. november
3. december
 
Møderne foreslås afholdt kl. 15.00 i mødelokale K3, Kattegatsiloen.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at mødekalenderen for 2008
fastlægges.
 
Bilag  Fordeling
1 Fælles mødekalender 2008 (ED613386) KFU.

 
 
 
 

Elektroniske bilag:
 Fælles mødekalender 2008.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2007
Godkendt.

Fraværende: Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen deltog i pkt. 1-6.

    

2. Ansøgning om driftstilskud, Den selvejende institution
Sæbygaard (fond)
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 597885
Sbh: TF/gida

 
Besl.komp: BR/ØU

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Sæbygaard søger om et årligt
driftstilskud på 500.000 kr.
 
Begrundelsen herfor fremgår af ansøgningen, der vedlægges som bilag.
Driftstilskuddet forventes anvendt til dækning af fastansættelse af
fuldtidsmedarbejder, vedligeholdelsesomkostninger samt tilskud til
driftsomkostninger til el, vand og varme.
 
Hvis et projekt, som p.t. er under behandling i Fonden Realdania, bevilges
i sin helhed, vil det ikke kunne forventes, at det nu ansøgte driftstilskud
kan dække den nødvendige vedligeholdelse. I givet fald vil bestyrelsen
anmode om en nærmere drøftelse med kommunen omkring den fremtidige
vedligeholdelse.
 
Forvaltningens bemærkninger.
Det vurderes, ud fra Fondens vedtægter og ansøgningens indhold, at der
er tale om et tilskud, som kommunen lovligt kan yde til Fonden..
 
I henhold til lånebekendtgørelsens § 13, stk. 1. kan kommunen ikke uden
tilsynsmyndighedens samtykke afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og
lignende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at
præstere. 
 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8158_F�lles%20m�dekalender%202008.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8158_F�lles%20m�dekalender%202008.pdf
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Et eventuelt tilsagn om at yde løbende, flerårigt driftstilskud skal derfor
betinges af Tilsynsmyndighedens godkendelse.
 
Endvidere bør der, hvis sådant tilsagn gives, stilles vilkår om, at ændringer
af fondens vedtægter skal godkendes af kommunen, idet der skal være
sikkerhed for, at der ikke sker ændringer i f.eks. formålsbestemmelsen,
som medfører, at kommunen ikke længere lovligt kan yde økonomisk støtte
til fonden.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.
 
 
 
Bilag Fordeling  
1. Ansøgning fra bestyrelsen for Den Selvejende Institution

Sæbygaard (fond), dateret 25. juni 2007
KFU.

2 Ansøgning om tilskud til færdiggørelse / forbedring af
belysning og varme på nyetableret "offentligt" udstillingsloft på
Sæbygaard (ED612681)

KFU.

 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning fra bestyrelsen for Den Selvejende Institution Sæbygaard

(fond), dateret 25. juni 2007.pdf
 Ansøgning om tilskud til færdiggørelse _ forbedring af belysning og

varme på nyetableret _offentligt_ udstillingsloft på Sæbygaard.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2007
Punktet udgår.

Fraværende: Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen deltog i pkt. 1-6.

    

3. Ansøgning fra Bangsbo Museum - Digitales II
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 543184
Sbh: BKF/chcr/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Bangsbo Museum var i 2006 med i et banebrydende projekt om
anvendelse af ny teknologi i formidlingen af besættelsestidens historie.
Projektets navn var Digitales I, og der er tale om, at museumsgæsten
får hovedtelefoner på og ved hjælp af 3D–lyd oplever et realistisk forhør
af en modstandsmand.
 
Bangsbo Museum har nu i samarbejde med AM Production, Aalborg
udarbejdet forslag til et nyt, endnu mere banebrydende og økonomisk
langt tungere projekt ved navn Digitales II. Projektets samlede budget
er på 16,1 mio. Vækstforum, Kulturarvstyrelsen m.fl. ventes at støtte
projektet med anseelige beløb.
 
Digitales II har undertitlen ”Aktør i historien – det svære valg”. Bangsbo
Fort iscenesættes som det var under besættelsen. Det sker ved hjælp af
digitale formidlingsformer og modtageren inddrages samtidig interaktivt.
Det er modtageren, der igennem fakta og fiktion træffer de afgørende
valg – og dermed styrer fortællingen – indefra og ud. Projektet bruger
kreativitet, nysgerrighed, indlevelse og interaktion som
formidlingsværktøjer.
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Bangsbo Museum søger Frederikshavn Kommune om 100.000 kr. i
støtte til projektet og gør opmærksom på, at støtte fra andre kilder kan
bero på Frederikshavn Kommunes opbakning og støtte.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at projektet støttes.
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om støtte til formidlingsprojektet

Digitales II på Bangsbo Fort (ED610419).
KFU

 
 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om støtte til formidlingsprojekt Digitales II på Bangsbo

Fort.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2007
Udvalget imødekommer ansøgningen med 50.000 kr. i 2007 og 50.000 kr. i 2008.

Fraværende: Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen deltog i pkt. 1-6.

    

4. Opfølgning Mungo Park
 
 

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

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune og Mungo Park Teateret – Allerød, har indledt
samarbejde i forlængelse af den satsning, der i kommunen er gjort
vedr. etablering af Ambitionsfabrik og udvikling af projekt Ungwelt. I
forlængelse af denne satsning er der skabt et tæt netværkssamarbejde
til kreative miljøer i Danmark.
 
Et af de helt centrale udviklingsmiljøer på det eksperimenterende
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. 
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Projektet har som hovedformål to væsentlige sigtepunkter – først og
fremmest at give borgere i Frederikshavn Kommune nogle unikke
teateroplevelser – dernæst gennem udvikling af workshops at
understøtte de mødefelter, der de senere år et skabt mellem
erhvervsliv, kommune og uddannelsesinstitutioner.
 
Der vedlægges idéskitse til projektet.
 
Frederikshavn Kommune forpligter sig til at stille faciliteter til rådighed
samt at disponere en bevilling til det videre planlægningsarbejde. Der
skal i planprocessen etableres et endeligt budget for projektet, og det
endelige omfang og plan for praktisk gennemførelse af festivalen skal
udvikles. Festivalen kan placere aktiviteter i Sæby, Skagen og
Frederikshavn.
Det forventes, at der skal disponeres en økonomisk ramme på 150.000
kr. til festivalen.
Derudover skal Frederikshavn Kommune skabe grundlaget for en aktiv
markedsføring af festivalen – det anbefales, at Økonomiudvalget
ansøges om støtte til dette. Det anslås, at der skal disponeres 100.000
kr. til markedsføring og gennemførelse af workshops.
 
Frederikshavn Kommunes projekt- og kommunikationsafdeling
inddrages i udviklingen af projektet.
 
Det anbefales, at der etableres samarbejde/dialog med de eksisterende
teatertilbud i Frederikshavn Kommune i forbindelse med festivalen.
 
Festivalen gennemføres i uge 16 (april), 2007.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at

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

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

12. december 2006
KFU/ØU

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

overvejelser, dateret 15. februar 2007 - lukket
ØU

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

Der ydes via kontoen for markedsføring et tilskud til projektet på 60.000
kr.
 
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.
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Bilag  Fordeling
1. Partnerskabsaftalen (dok. 584257) KFU
2. Brev fra Vendsyssel Teater af 24.4.2007 (dok.

584951)
KFU

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

KFU

 
 
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

2 Partnerskabsaftale mellem Mungo Park og
Frederikshavn Kommune (ED584257)

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.
 
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 5. september 2007
Drøftet.
 
Fraværende: Inger Støtt
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde
den 3. oktober 2007.
Handleplanen for samarbejdet mellem Mungo Park teateret i Allerød og



file:///P|/Kultur-_og_Fritidsudvalget_667_03-10-2007_427.htm[20-06-2012 09:25:55]

Frederikshavn Kommune blev primo september forhandlet færdig og
ligger nu klar til endelig godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Mungo Park er pt. i dialog med såvel Light Visions som Laterna Nordica
om at opstarte eventuelle samarbejder og kontakterne til andre
relevante aktører i Frederikshavn Kommune er under etablering.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
godkender handleplanen for samarbejdet med Mungo Park.
 
Bilag  Fordeling
1 Handleplan for Mungo Park samarbejde

(ED613302)
KFU.

2 Partnerskabsaftale mellem Mungo Park og
Frederikshavn Kommune (ED584257)

KFU.

 

Elektroniske bilag:
 Handleplan for Mungo Park samarbejde.pdf
 Partnerskabsaftale mellem Mungo Park og Frederikshavn Kommune.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2007
Handleplanen godkendes, bortset fra at aktiviteten beskrevet i bilagets side 5
erstattes med følgende: "Samarbejdet mellem Frederikshavn Kommune og Mungo
Park undersøger, om der er grundlag for etablering af et egnsteater, jf.
partnerskabsaftalen".

Fraværende: Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen deltog i pkt. 1-6.

    

5. Forespørgsel om etablering af mobilsendeanlæg
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 581628
Sbh: chcr/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Sonofon har rettet henvendelse til Frederikshavn Kommune om
samarbejde vedrørende etablering af et mobilsendeanlæg på
sportspladsen på Rimmens Allé.
 
Sonofon foreslår, at de udskifter den nuværende ”lysmast med en ny
gittermast på 22 – 24 meter, naturligvis dimensioneret så lysanlægget
kan placeres i samme højde som hidtil. Ved foden placeres en
teknikkabine, alternativt Outdoors Units. Ovenstående mod indgåelse af
kontrakt med en årlig leje på omkring 25.000 kr. gældende for en
periode på mindst 10 år”.
 
Der skal først tages stilling til om Frederikshavn Kommune ønsker den
pågældende mast placeret det pågældende sted og om forslaget til
lejeindtægt anses for fornuftigt. Dernæst skal sagen oversendes til
Teknisk Forvaltning som en myndighedssag med henblik på en
vurdering af, hvorvidt man vil meddele tilladelse til etablering af et
sådant anlæg.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

-          at sagen anbefales overfor Teknisk Forvaltning
-          at der tages forbehold for myndighedsgodkendelse

 
 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8162_Handleplan%20for%20Mungo%20Park%20samarbejde.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8162_Handleplan%20for%20Mungo%20Park%20samarbejde.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8163_Partnerskabsaftale%20mellem%20Mungo%20Park%20og%20Frederikshavn%20Kommune.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8163_Partnerskabsaftale%20mellem%20Mungo%20Park%20og%20Frederikshavn%20Kommune.pdf
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Bilag  Fordeling
1 Forespørgsel vedr. etablering af

mobilsendestation på sportspladsen, Rimmens
Allé 29, Frederikshavn (ED581395)

KFU

 

Elektroniske bilag:
 Forespørgsel vedr. etablering af mobilsendestation på sportspladsen,

Rimmens Allé 29, Frederikshavn.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2007
Anbefales under forudsætning af, at masten placeres, så den ikke forhindrer en
fleksibel anvendelse af området.

Fraværende: Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen deltog i pkt. 1-6.

    

6. Udpegning af medlemmer til bedømmelsesudvalg for
Nordlysprisen
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 614687
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte i møde den 5. september 2007
fundatsen for Nordlysprisen.
 
Som en konsekvens heraf skal der udpeges 2-3 lokale
kulturpersonligheder og 2 fremtrædende lokale erhvervsfolk til
bedømmelsesudvalget for Nordlysprisen. Valgperioden er 4 år.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget udpeger
medlemmer til bedømmelsesudvalget i henhold til den vedtagne
fundats.
 
Bilag  Fordeling
1 Fundats Frederikshavn Kommunes Kulturpris –

Nordlysprisen (ED611085)
KFU 

 

Elektroniske bilag:
 Fundats Frederikshavn Kommunes Kulturpris - Nordlysprisen.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2007
Til bedømmelsesudvalget blev udpeget: 
Bjarne Kvist, Kultur- og Fritidsudvalget
Mogens Brag, Kultur- og Fritidsudvalget
Henning Dochweiler, Refugiet Klitgården
Jens Ole Amstrup, Filmfestivalen
Inger Grund Pedersen, turistchef
Ole Capion, Light Visions
Verner Broberg, erhvervsleder
Jan Jacobsen, leder af musikskolen
Thorkild Holm Pedersen, bibliotekschef
Chresten Sloth Christensen, Kultur- og Fritidschef.

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8164_Foresp�rgsel%20vedr.%20etablering%20af%20mobilsendestation%20p�%20sportspladsen,%20Rimmens%20All�%2029,%20Frederikshavn.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8164_Foresp�rgsel%20vedr.%20etablering%20af%20mobilsendestation%20p�%20sportspladsen,%20Rimmens%20All�%2029,%20Frederikshavn.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8164_Foresp�rgsel%20vedr.%20etablering%20af%20mobilsendestation%20p�%20sportspladsen,%20Rimmens%20All�%2029,%20Frederikshavn.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8165_Fundats%20Frederikshavn%20Kommunes%20Kulturpris%20-%20Nordlysprisen.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8165_Fundats%20Frederikshavn%20Kommunes%20Kulturpris%20-%20Nordlysprisen.pdf
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Fraværende: Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen deltog i pkt. 1-6.

    

7. Redegørelse for aktiviteter i Borgerhusene
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 426276
Sbh: BKF/chcr/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Forvaltningen har den 20. september 2007 afholdt møde med
repræsentanter fra borgerhusene i gl. Frederikshavn kommune. Der
foreligger et referat fra mødet.
 
Børne- og kulturforvaltningerne i gl. Sæby og gl. Skagen kommune har
ikke samarbejdet med private forsamlingshuse og andre huse, der kan
betegnes borgerhuse og har derfor ikke en oversigt over disse.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
drøfter om referatet fra mødet med borgerhusene i gl. Frederikshavn
Kommune giver anledning til yderligere dispositioner
 
Bilag  Fordeling
1 Mødereferat 20/9-07 – Borgerhuse (ED614043) KFU.

 
 

Elektroniske bilag:
 Mødereferat 20_9-07 - Borgerhuse.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2007
Referatet gav ikke anledning til yderligere økonomiske dispositioner. 
Udvalget anmoder distriktsudvalget om at vurdere sagen.

Fraværende: Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen deltog i pkt. 1-6.

    

8. Evaluering af Frederikshavner Ordningen
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 497929
Sbh: BK/CHEI

 
Besl.komp: FOU/KFU

Sagsfremstilling
Siden 1. januar 2007 har Frederikshavner Ordningen fungeret som
supplement til Folkeoplysningsloven inden for Folkeoplysningsområdet i
Frederikshavn Kommune. Siden indførelsen af Frederikshavner
Ordningen har Børne- & Kulturforvaltningen modtaget mange
henvendelser fra foreningsområdet omkring regler, fortolkninger etc.
som de enkelte foreninger fandt uhensigtsmæssige for foreningernes
virke.
 
For at kunne revidere ordningen med effekt på de ansøgninger som jf.
ordningen skal indsendes i efteråret 2007, skal arbejdet igangsættes
ultimo juni 2007. Iværksættes evalueringen af Frederikshavner
Ordningen senere, bliver det vanskeligt at implementere ændringerne i
ansøgningerne for kalenderår 2008.

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8166_M�dereferat%2020_9-07%20-%20Borgerhuse.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8166_M�dereferat%2020_9-07%20-%20Borgerhuse.pdf
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Indstilling
Børne- & Kulturforvaltningen indstiller, at der nedsættes en
arbejdsgruppe som til næste møde i Folkeoplysningsudvalget udarbejder
forslag til ændringer af Frederikshavner Ordningen.
 
Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2007
Der nedsættes en arbejdsgruppe til evaluering af Frederikshavner
Ordningen bestående af;
Anders Gram Mikkelsen
Steen Jensen
Mogens Brag
Mogens Hørby Jensen
Jesper Johansen
Johnny R. Jørgensen
Henrik Carlsen
Peter Olesen
Ketty K. Pedersen
 
Orientering til møde torsdag den 16. august 2007
Arbejdsgruppen har haft møder den 28. juni 2007 & den 3 juli 2007. På
møderne blev ændringer af forskellige overordnede principper, satser og
lignende fremlagt og diskuteret. De fremsatte forslag til ændring af
Frederikshavner Ordningen er efterfølgende blevet indskrevet i en
revideret udgave som udleveres til Folkeoplysningsudvalget til
orientering.
 
Bilag  Fordeling
1 Revideret udgave af Frederikshavner Ordningen

(ED 600667)
FOU

 
 
Beslutning - Folkeoplysningsudvalget 16. august 2007
Principperne i ændringsforslaget godkendt.
Teksten redigeres og fremsendes til endelig godkendelse,  når områdets
økonomi kendes.
 
Fraværende: Ingen
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde
den 3. oktober 2007.
Forvaltningen fremlægger status.

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2007
Udvalget anmoder Folkeoplysningsudvalget om forslag til frederikshavnerordning
for 2008 set i lyset af ændret budget for området. 

Forslaget forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Fraværende: Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen deltog i pkt. 1-6.

    

9. Børnekultur i Frederikshavn Kommune - temadrøftelse
 
 

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

 
Sagsfremstilling
Temadrøftelse omkring børnekultur i Frederikshavn.
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Besl.komp: KFU 
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
Frederikshavn Kommune (ED531958)

KFU

 
 
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 5. september 2007
Godkendt. Udvalget udpegede Steen Jensen og Mogens Brag til
arbejdsgruppen
 
Fraværende: Inger Støtt
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde
den 3. oktober 2007.
Arbejdsgruppen fremlægger tids- og handleplan for udarbejdelse af en
børnekulturpolitik i Frederikshavn Kommune.
 



file:///P|/Kultur-_og_Fritidsudvalget_667_03-10-2007_427.htm[20-06-2012 09:25:55]

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at tids- og handleplanen
godkendes.
 
 
Bilag  Fordeling
1 Tids- og handleplan - børnekultur i

Frederikshavn Kommune (ED613964)
KFU.

 
 

Elektroniske bilag:
 Tids- og handleplan - børnekultur i Frederikshavn Kommune.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2007
Godkendt.

Fraværende: Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen deltog i pkt. 1-6.

    

10. 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
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

 

 

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde
den 3. oktober 2007:

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8167_Tids-%20og%20handleplan%20-%20b�rnekultur%20i%20Frederikshavn%20Kommune.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8167_Tids-%20og%20handleplan%20-%20b�rnekultur%20i%20Frederikshavn%20Kommune.pdf
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Der foreligger program for studieturen.  

 

Bilag  Fordeling

1 Forslag til studietur november 2007 (ED613941) KFU.

2 Kronik "Hvis biblioteket skal leve" 18/9-2007
(ED613412)

KFU.

 

 

Elektroniske bilag:
 Forslag til studietur november 2007.pdf
 Kronik _Hvis biblioteket skal leve_ 18_9-2007.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2007
Programmet blev godkendt.

Fraværende: Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen deltog i pkt. 1-6.

    

11. 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

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8168_Forslag%20til%20studietur%20november%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8168_Forslag%20til%20studietur%20november%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8169_Kronik%20_Hvis%20biblioteket%20skal%20leve_%2018_9-2007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8169_Kronik%20_Hvis%20biblioteket%20skal%20leve_%2018_9-2007.pdf
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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
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 8. august 2007
Drøftet.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Inger Støtt.
 
 
Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober
2007 
Dialogmøde vedr. idrætsområdet og kulturområdet er afviklet
henholdsvis den 8. og 14. august 2007. 
 
Indstilling
Børne og Kulturforvaltningen indstiller, at dialogmøderne evalueres.
 
 
 
 
 
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2007
Udvalget udtrykte tilfredshed med dialogmøderne.

Fraværende: Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen deltog i pkt. 1-6.

    

12. Frie midler. Kriterier for støtte.  Åben sag
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Sagsnr: 564866
Sbh: BKF/chcr/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Produktionsprisen for kunst og kultur overstiger ofte salgsprisen. Derfor
kniber det ofte med risikovillig kapital. Også selv om det kan
dokumenteres, at andre personer eller virksomheder end producenterne
i lokalsamfundet tjener på produktionen.
 
Kapital til denne produktion skal derfor dels tilvejebringes fra private
fonde og mæcener samt den offentlige sektor. I den offentlige sektor
findes der kulturprogrammer og støttemuligheder i EU, i staten, i
regionen og i kommunerne.
 
Når den økonomiske støtte skal tilvejebringes fra kulturprogrammer,
bliver ansøgningerne vurderet i forhold til programmernes
indsatsområder og målt på nedskrevne kvalitetskriterier, herunder ofte
angivelse af såkaldte resultatmål.
 
Dette er f.eks. tilfældet i Kulturaftale Nordjylland. Her er for tiden
udmeldt følgende indsatsområder: Kultur- og Oplevelsesøkonomi,
Børnekultur, Ungdomskultur og Talentpleje. Ansøgninger skal overholde
visse formkrav bl.a. målbare resultatkrav. Ansøgningerne skal desuden
være til gavn for hele regionen og ikke blot ansøgeren og den
kommune, ansøgeren kommer fra. Det samlede budget for projektet
eller begivenheden skal desuden overstige 100.000 kr.
 
Kultur- og Fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune kan fremme
kommunens kulturpolitik ved at beslutte, hvilke aktiviteter og
begivenheder, der uden ansøgning år for år kan budgettere med støtte
og ved at beslutte indsatsområder og kriterier for støtte for alle øvrige
frie midler eller for dele af dem.
 
Kulturelt Samråd har behandlet problematikken og er positiv over for, at
der opstilles forskellige kriterier for ansøgninger til Kultur- og
Fritidsudvalget og ansøgninger til samrådet.
 
Kultur- og Fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune fordeler i øjeblikket
sine midler således:
 

-          Tildeling af et fast årligt budgetbeløb.
Eksempler herpå er Sct. Hans aften i Skagen,
sommerunderholdning i Frederikshavn og teaterformål.

 
-          Kultur- og Fritidsudvalget behandler ansøgninger adresseret til

udvalget. 
Eksempler herpå er Skagen Egnsspil og Sæby Kunstnerne.

 
-          Kulturelt Samråd behandler ansøgninger adresseret til

Samrådet.
Eksempel herpå er Sæby Bio og Nutidens Kvinder.

 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

-          at ansøgninger om støtte til faste tilbagevendende begivenheder
eller aktiviteter behandles administrativt, såfremt
forudsætningerne for støtte ikke er ændrede i forhold til tidligere
ansøgninger eller der søges om et større beløb end anført i
Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

 
-          at Kultur- og Fritidsudvalget hvert år beslutter indsatsområder

og formulerer kriterier for støtte til de ansøgninger, der falder
inden for Kultur- og Fritidsudvalgets indsatsområder

 
-          at Kulturelt Samråd behandler alle øvrige ansøgninger og selv
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opstiller formkrav.
 
 
 
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgningsniveauer (ED612474) KFU.

 

Elektroniske bilag:
 Ansøgningsniveauer.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2007
Sagen genoptages.

Fraværende: Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen deltog i pkt. 1-6.

    

13. Kulturaftale Nord - Den regionale Kulturaftale
 
 

 Åben
sag
 
Sagsnr:
377751
Sbh: BK/jd

 
Besl.komp:
KFU

Sagsfremstilling
Den regionale kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Nordjylland trådte i kraft 1/1-
2005.
Frederikshavn Kommune har tiltrådt aftalen således, at kommunen genforhandler aftalen pr. 31.
december 2006.
 
Aftalen omfatter 5 indsatsområder:
Børn og kultur
Kultur og unge
Talenter & Vækstlag
Kultur & Erhverv
Oplevelsesøkonomi
 
Repræsentanter for de nye nordjyske storkommuner og Region Nordjylland samt de nuværende
kommuner og amtet har været samlet i april måned og efter en række fremadrettede oplæg og
debat i 8 grupper konkluderede gruppen:
”Den nuværende kulturaftale skal forlænges, men med de nye kommuner og Kulturministeriet som
fremtidige aftaleparter. Regionens rolle skal afklares. De nuværende temaer fastholdes. Det skal
sikres, at ingen af de nuværende amtslige kulturopgaver ”tabes på gulvet”. Dette betyder ikke, at
samtlige ordninger skal fortsætte, men udelukkende, at alle skal beskrives med henblik på senere
prioritering. Det skal vurderes, om de amtslige kulturopgaver, der ønskes fortsat, med fordel kan
organiseres i regi af Kulturaftale Nordjylland. I så fald vil kulturaftalen rumme en udviklingsdel
svarende til den nuværende aftale samt en driftsdel med de kulturopgaver og –ordninger, der
måtte overføres fra amtet.”
 
De nye storkommuner og regioner inviteres til deltagelse i den videre proces. I august udsendes
materiale til lokalpolitisk behandling. Den 15. september afholdes stormøde for repræsentanter for
de nye kommuner og regioner med henblik på udarbejdelse af aftalegrundlag for ny Kulturaftale
Nordjylland med Kulturministeriet med henblik på indarbejdelse i Finanslov 2007. Omkring årsskiftet
vil den officielle aftaletekst være på plads og klar til underskrifter.
 
De lokale kulturaktører og kommunerne sikres størst muligt lokalt engagement og medejerskab
gennem afholdelse af lokale debatmøder i foråret 2007, hvor de fremtidige handleplaner inden for
hvert tema i kulturaftalen afklares.
 
Indstilling

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8170_Ans�gningsniveauer.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8170_Ans�gningsniveauer.pdf
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Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget lader sig repræsentere gennem
politisk og administrativ repræsentation
 
Bilag  Fordeling
1 Skematisk oversigt over amtsopgaver pr. juni 2006. Oversigt over medlemmer

i politisk og administrativ styregruppe 2005-06 samt tidsplan (ED525895)
KFU

 
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2006
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Jytte Schaltz, Inger Støtt
Godkendt.
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. september
2006.
Der orienteres i mødet om afholdte stormøde 15. september 2006 for repræsentanter for de nye
kommuner og regioner og endvidere om det videre arbejde omkring udarbejdelse af aftalegrundlag
for ny Kulturaftale Nordjylland med Kulturministeriet.
 
Indstilling
Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 21. september 2006
Taget til orientering.
 
Fraværende: Inger Støtt og Jytte Schaltz
 
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. oktober 2007.
Som følge af kommunalreformen er amterne nedlagt og en række nye kommuner etableret pr. 1.
januar 2007. Fremover deles ansvaret for kulturen mellem stat og kommuner. Med
kommunalreformen skifter de regionale kulturaftaler navn til kulturaftaler med kommuner mv.
Navneskiftet signalerer, at det fremover vil være kommunerne i fællesskab eller enkeltvis, der vil
indgå kulturaftaler med Kulturministeriet. Regionerne kan dog indgå i aftalerne sammen med en
eller flere kommuner inden for de kompetencer, der er tillagt regionerne på kulturområdet.
 
Som følge af kommunalreformen og den ændrede opgavefordeling er der indgået en 2-årig
tillægsaftale til den 4-årige kulturaftale for perioden 2005 – 2008 mellem kulturministeren og
Kulturregion Nordjylland. 
 
Tillægsaftalen er gældende for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2008.
 
Parterne bag aftalen er de 11 nye nordjyske kommuner:
 

1.      Frederikshavn Kommune
2.      Hjørring Kommune
3.      Thisted Kommune
4.      Morsø Kommune
5.      Læsø Kommune
6.      Jammerbugt Kommune
7.      Vesthimmerlands Kommune
8.      Rebild Kommune
9.      Mariager Fjord Kommune
10.  Brønderslev Kommune
11.  Aalborg Kommune samt
12.  Region Nordjylland

 
De hidtidige 27 kommuner i Nordjyllands Amt og Nordjyllands Amt udgår af aftalen.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at tillægsaftalen tages til orientering.
 
Bilag  Fordeling
1 Underskrevet tillægsaftale 1/1-07-31/12-08 - Kulturaftale Nord

(ED610741)
KFU.
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Elektroniske bilag:
 Underskrevet tillægsaftale 1_1-07 - 31_12-08 - Kulturaftale Nord.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen deltog i pkt. 1-6.

    

14. Skagen Kulturhus
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 564414
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Orientering om sagens stade.
 
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen deltog i pkt. 1-6.

    

15. Budget 2008 - Østervrå Idræts- & Kulturcenter
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 611476
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Østervrå Idræts- & Kulturcenter fremsender til Kultur- og
Fritidsudvalgets orientering det vedtagne budget for 2008.
 
Bestyrelsen budgetterer med et kommunalt driftstilskud fremskrevet
med ca. 3% for 2008 og fortsætter den hidtidige praksis fra tidligere
med finansiering af projekter over flere regnskabsår.
 
Bestyrelsesformanden orienterer om, at man planlægger at fremsende et
renoveringsprojekt af hallens omklædningsrum til gennemførelse i
regnskabsår 2009. Omklædningsrummene er nedslidte og en renovering
påkrævet bl.a. af miljømæssige årsager. 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

-          at budgettet tages til orientering
-          at orientering om budgetterne fra de selvejende institutioner

fremover behandles af forvaltningen
 
Bilag  Fordeling
1 Budget 2008 for "Østervraa Idræts- og

Kulturcenter"(ED610416)
KFU.

 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8171_Underskrevet%20till�gsaftale%201_1-07%20-%2031_12-08%20-%20Kulturaftale%20Nord.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8171_Underskrevet%20till�gsaftale%201_1-07%20-%2031_12-08%20-%20Kulturaftale%20Nord.pdf
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Elektroniske bilag:
 Budget 2008 for Østervraa Idræts- og Kulturcenter.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2007
Godkendt.

Fraværende: Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen deltog i pkt. 1-6.

    

16. Årsregnskab 2006 Dybvadhallen
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 609043
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Den selvejende institution Dybvadhallen fremsender godkendt
årsregnskab for 2006 til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.
 
Bilag  Fordeling
1 Årsregnskab 2006 (ED608262) KFU.

 

Elektroniske bilag:
 Årsregnskab 2006.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen deltog i pkt. 1-6.

    

17. Økonomirapport
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 555985
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Der foreligger økonomirapport pr. 31. august 2007 til Kultur- og
Fritidsudvalgets orientering.

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen deltog i pkt. 1-6.

    

18. Afrapportering Sæbygarden  Åben sag

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8172_Budget%202008%20for%20�stervraa%20Idr�ts-%20og%20Kulturcenter.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8172_Budget%202008%20for%20�stervraa%20Idr�ts-%20og%20Kulturcenter.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8173_�rsregnskab%202006.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8173_�rsregnskab%202006.pdf
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Sagsnr: 577086/571997
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Sæbygarden arrangerer i sommeren 2007 en udvekslingsrejse til USA
for 70 musikere fra Sæbygarden og Sæby Bigband.
 
Sæbygarden har indgående kontakt til den amerikanske organisation
Blue Lake Arts Camp, som arrangerer meget velrespekterede kultur-
internater i staten Michigan, for unge mennesker fra Europa.
 
3 gange tidligere har Sæbygarden besøgt Blue Lake – i 1980,1993 og
2001.
 
Sæbygarden og Sæby Bigband står selv for at betale de grundlæggende
rejse- og opholdsudgifter for turen.
 
I ansøgningen søges der om bidrag til:
 
Uniformsudgifter 80.000 kr.
Udgifter til rejseuniform 30.000 kr.
Instrumentindkøb 20.000 kr.
Repræsentation 10.000 kr.

 
Sæbygarden og Sæby Bigband tilbyder at yde noget igen til
Frederikshavn Kommune – musikalsk eller PR–mæssigt i forbindelse
med projektet.
 
Ansøgningen blev behandlet Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts
2007, hvor sagen blev udsat.
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 2. maj 2007
Sæbygarden: Imødekommes med 40.000 kr.
 
Fraværende: Jytte Schaltz. Inger Støtt.
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets
møde den 3. oktober 2007.
Sæbygarden & Sæby Bigband takker for tilskuddet til udvekslingsrejsen
til USA, hvorunder orkestrene var ambassadører for både Frederikshavn
Kommune og Danmark.
 
Der var stor anerkendelse for den brede vifte af musik, som blev
fremført. Herunder Sæbygardens Harmoniorkester inkl. sangere, Sæby
Big Band med sangere og Sæbygardens Tambourgruppe. 
 
Kultur- og Fritidsudvalgets tilskud blev anvendt til bl.a.
repræsentationsgaver indkøbt hos lokal glaskunstner til værtsfamilierne
i de 5 byer, som blev besøgt.  Derudover udgift til indkøb og
logotrykning på jakke og T-shirt til deltagerne. 
 
Besøget har - udover de mange kontakter der er etableret mellem de
enkelte rejsedeltagere og amerikanske værtsfamilier - resulteret i aftale
om, at Sæbygarden i juni 2008 er vært for en gruppe unge mennesker
fra Blue Lake Fine Art Camp under Europaturne. 
 
Bilag  Fordeling
1 Afrapportering USA-tur 2007 - Sæbygarden og

Sæby Bigband (ED608961)
KFU.

 
 

Elektroniske bilag:
 Afrapportering USA-tur 2007 - Sæbygarden og Sæby Bigband.pdf

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8174_Afrapportering%20USA-tur%202007%20-%20S�bygarden%20og%20S�by%20Bigband.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8174_Afrapportering%20USA-tur%202007%20-%20S�bygarden%20og%20S�by%20Bigband.pdf
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Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen deltog i pkt. 1-6.

    

19. Henvendelser og invitationer
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 563225
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Museum Sønderjylland, Kulturhistorie Tønder, Tønder Museums
Vennekreds og Museum Sønderjylland inviterer til kulturpolitisk
konference i Tønder den 30. oktober 2007.
 
Målgruppen er kulturpolitiske ordførere, kulturudvalgsformænd,
kulturchefer og fagpersoner.
 
Konferencens formål er at sætte emner til debat herunder kulturpolitik
og tendenser, risiko for en privatisering af kulturlivet samt spørgsmålet
om vi tænker for meget på økonomi.
 
Deltagelse koster 150 kr. Tilmelding senest 15. oktober.
 
 
 
Socialministeriet fremsender pjecen Det Gode Hus, et digitalt
udviklingsværktøj for kultur- og aktivitetshuse i Danmark på
hjemmesiden http://www.hid.dk/.
 
På hjemmesiden kan søges efter viden om alle sider af kultur- og
aktivitetshuse i form af dokumenter, links eller direkte kontakt til andre
brugere med relevant viden. Værktøjet er for alle involveret i drift og
udvikling af kultur- og aktivitetshuse samt til husenes brugere og kan
også anvendes af arbejdsgrupper involveret i kommende aktivitetshuse
for indsamling af viden og inspiration.
 
Se endvidere vedlagte pjece.
 
 
 
Det Danske Kultur Institut tilbyder sin faglige assistance i forbindelse
med faglige studierejser til udlandet.  Instituttet inspirerer til
studierejser indenfor områderne børn og unge, indvandring og
integration, social og sundhed samt teknik og miljø.
 
 
 
Danmarks Teaterforeninger inviterer til teaterseminar 2007 i
dagene 16. – 18. november 2007 på Folketeatret i København. Der er
sammensat et alsidigt program for dagene.
 
Tilmeldingsfristen udløber den 8. oktober.
 
 
 
Danmarks Teaterforeninger har tidligere informeret om planlagte
eftermiddagsmøder for 2-3 medlemmer af kulturudvalgene. Datoerne
er nu på plads og for Region Nordjylland afholdes mødet tirsdag den

http://www.hid.dk/
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23. oktober kl. 15.00 – 17.00 i Aalborg. Dagsorden følger senere.
 
I mødet deltager formand Henrik Flygare og generalsekretær Jan
Middelbo Outzen, Danmarks Teaterforeninger suppleret af et medlem fra
hver af de lokale teaterforeningsbestyrelser. 
 
Tilmeldingsfrist senest 15. oktober 2007. 
 
 
Bilag  Fordeling
1 Invitation til kulturpolitisk konference 30/10-07

(ED611618)
KFU
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Elektroniske bilag:
 Invitation til kulturpolitisk konceference 30_10-07.pdf
 Præsentation nyt digitalt udviklingsværktøj.pdf
 Faglige studierejser - ny global inspiration.pdf
 Invitation til Teaterseminar 2007.pdf
 Fornyet henvendelse med invitation til eftermiddagsmøde 23-10-07 i

Aalborg.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen deltog i pkt. 1-6.

Mødet hævet, oplæst kl. 17:00

Til stede: 
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