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Referat Kultur- og Fritidsudvalget
Ordinært møde

Dato 7. november 2007

Tid 15:00

Sted Bangsbo Museum og Arkiv - se yderligere under NB!

NB. Mødet indledes med et besøg i forhørsbunkeren, Bangsbo Fort, Bunkermuseet,
Understedvej, Frederikshavn.

Fraværende Inger Støtt. Mogens Brag deltog i pkt. 1-10.

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. Nye lokaler - Foreningen Kreastedet Frederikshavn
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 570255
Sbh: BKF/jada/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
”Kreastedet” er startet som forening i 1976 med formål at fremme
interessen for gamle håndværk og samvær omkring dette.
 
Foreningen har ca. 125 medlemmer og aktiviteterne har indtil nu
foregået på 2. sal i Maskinhallen, Skolegade, Frederikshavn.
 
Foreningens aktiviteter er faste mødeaftener, kurser og aktiviteter for
mindre grupper.
 
De nuværende lokaler på 2. sal Maskinhallen består af et større rum,
mellemgang og tre mindre rum.
 
Frederikshavn gl. Kommune har i løbet af 2006 sammen med brugerne
i Maskinhallen drøftet husets fremtidsmuligheder – specielt med henblik
på at styrke ungdomsaktiviteter i huset. Der er derfor en proces i gang,
der sikrer mulighed for at aktiviteter som Ungwelt (dialogprojekter
mellem ungdom, uddannelse, politikere og erhvervsliv) kan foregå i
huset, og det er desuden målsætningen, at ”Ambitionsfabrikken” skal
have til huse i bygningen.
 
Det har været det tidligere Byråds målsætning, at dette skete og sker i
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en god dialog med de mange foreninger, der bruger huset.
 
Forvaltningen har holdt møder med foreningen Kreastedet for at afsøge
alternative muligheder for deres aktiviteter. Det er skønnet, at lokalerne
på 2. sal vil være velegnede til placering af ”Ambitionsfabrikkens” faste
aktiviteter.
 
Under møderne med Kreastedet er aflagt besøg på Herregården
Knivholt. Knivholt udvikler sig i disse år til et kultursted med mange
forskelligartede aktiviteter – hvor ikke mindst aktiviteter indenfor gamle
håndværk, kunst m.v. er i fokus.
 
Knivholt istandgør i løbet af 2007 1. sal over den gamle hestestald. Her
vil kunne etableres meget velegnede lokaler til Kreastedet – forventeligt
et samlet større rum.
 
Der skal etableres en lift til trappen til 1. sal. Der etableres
efterfølgende dialog med Handicapudvalget om finansiering.
 
I den periode der går frem mod færdiggørelse af 1. sal kan foreningen
benytte et større lokale i hovedbygningen til faste mødeaktiviteter,
suppleret med et mindre lokale til depot m.v. Foreningen vil desuden
kunne anvende – efter aftale – tilknyttede lokaler.
 
Foreningen skal betale et mindre kontingent til Foreningen Knivholt,
samt bidrage til de aktiviteter, der løbende er på Knivholt.
 
Foreningen ser positivt på flytningen til Knivholt.
 
Foreningen vil kunne flytte til de foreløbige lokaler på Knivholt senest 1.
juli 2007.
 
Sagen forelægges efterfølgende til formel godkendelse i foreningen
Knivholts bestyrelse.
 
 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget
godkender flytningen af Foreningen Kreastedet
 
 
Bilag  Fordeling
1 Accept på flytning til Knivholt (ED574062) KFU

 
 
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 7. marts 2007
Godkendt.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Mogens Brag
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets
møde den 7. november 2007.
Foreningen Kreastedet søger om økonomisk tilskud til betaling af
flytteregning i forbindelse med flytningen til Knivholt.
 
Flytteudgiften udgør kr. 6.250,00.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.
 
Bilag  Fordeling
1 Anmodning om økonomisk tilskud til betaling af

flytteregning i forbindelse med flytning til
KFU
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Knivholt (ED613148)
 

Elektroniske bilag:
 Anmodning om økonomisk tilskud til betaling af flytteregning i

forbindelse med flytning til Knivholt.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2007
Ansøgningen imødekommes med 6.250 kr.

Fraværende: Inger Støtt. Mogens Brag deltog i pkt. 1-10.

    

2. Afvikling af sommerkoncerter 2008 - musik i
oplandsbyerne
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 612562
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
I forbindelse med afrapportering for afholdte sommerkoncerter i 2007
”stillede Musikkorps Sæby sig til rådighed for en drøftelse af, hvorledes
de tilgodeså kommunens oplandsbyer, som måtte have ønske om musik
i en eller anden anledning”.
 
Der foreligger fra Musikkorps Sæby et ideoplæg til afvikling af
sommerkoncerter i 2008. I oplægget skitseres følgende muligheder
 

1.      Koncert i forbindelse med afvikling af særlige begivenheder
2.      Aftenkoncert i byens anlæg
3.      Udvalgte foreninger modtager tilbud om koncert 

 
I forbindelse med forslag 3 skal de udvalgte byer selv stå for
annonceringen og ansøgningsfristen foreslås til februar/marts måned.
 
I forslaget for 2008 er der disponeret 2 koncerter:
- Glade sommerdage i Anlægget i Sæby og
- Koncert på Sæby Havn med Musikkorps Sæby
 
I 2007 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 20.000 kr. til 4
sommerkoncerter:
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 budgetterer med kr. 30.000 for 5 sommerkoncerter
inkl. transportomkostninger i 2008.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.
 
Bilag  Fordeling
1 Forslag til afvikling af sommerkoncerter 2008

med fokus på oplandsbyerne (ED615081)
KFU

 

Elektroniske bilag:
 Forslag til afvikling af sommerkoncerter 2008 med fokus på
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oplandsbyerne.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2007
Ansøgningen imødekommes med 20.000 kr.

Fraværende: Inger Støtt. Mogens Brag deltog i pkt. 1-10.

    

3. Indkomne ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalget
2007
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 577086
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Ravnshøj og Omegns Borgerforening søger gennem en nedsat
projektgruppe om et bidrag til realisering af skulptur-projekt ”Englen
som Byens Budbringer.
 
Den tre meter høje stålskulptur Byens Engel er skabt af kunstneren
Anne Marie Johansen.  Stålskulpturen påtænkes opstillet på høj ved den
vestlige udkørsel fra Ravnshøj. Symbolikken bag Byens Engel er, at
engle er budbringere som vogter om børnenes, byens og alles håb,
ønsker og tanker til fremtiden.  
 
Som succeskriterium for projekt ”Englen som Byens Budbringer” er
målet inddragelse af lokalbefolkningen – ikke mindst børnene, som
giver hinanden hånd på fremtiden ved håndtryk i en stjerneformet
cementfod, hvorpå englen fastgøres. Endvidere gemmes børnenes breve
og tegninger i forseglet rum for genåbning om 50 år.
 
Projektet bæres videre gennem opsættelse af byskilte ved byens
indfaldsveje. Byskiltene designes af Anne Marie Johansen og skaber
relation til skulpturen Byens Engel. 
 
Den skitserede tidsplan tager udgangspunkt med formidling af projektet
i september 2007 til afsløring af Byens Engel i april 2008.
 
Projektet er budgetteret til kr. 124.000.
 
Projektgruppen søger om et bidrag på kr. 10.000 til projektet Byens
Engel.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen drøftes.
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om tilskud til skulpturprojekt Englen

i Ravnshøj (ED618018)
KFU.

 
 
 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om tilskud til skulpturprojekt Englen i Ravnshøj.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2007
Ansøgningen imødekommes med 10.000 kr.
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Fraværende: Inger Støtt. Mogens Brag deltog i pkt. 1-10.

    

4. Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. udvikling af
Multihus
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 615791
Sbh: BKF/anjo/aach

 
Besl.komp: KFU/ØU/BY

Sagsfremstilling
Der er på investeringsoversigten for 2007 ved Kultur- og Fritidsudvalget
afsat 0,5 mio. kr. til udviklingsmidler i forbindelse med multihus ved
Arena Nord.
 
Der søges nu om bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio.
kr.  til udvikling af planer for Frederikshavn Multihus i samarbejde med
et eksternt konsulentfirma.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til byrådets godkendelse,

-          at der i 2007 ydes en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr.
-          at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb

af samme størrelse
 
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2007
Godkendt.

Fraværende: Inger Støtt. Mogens Brag deltog i pkt. 1-10.

    

5. Deltagelse i projekt "Kultur i alle børns hverdag"
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 620353
Sbh: BKF/thhu/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Tværkommunalt samarbejde om kvalitetsoptimering i kulturtilbud til
børn i alderen 4. klasse -7.klasse
 
Brønderslev Kommune er med projektet ”Kultur i alle børns hverdag” og
er af det Børnekulturelle Netværk blevet udpeget som
modelforsøgskommune. For at opnå et bredere regionalt sigte har
Brønderslev Kommune udtrykt ønske om at indgå en samarbejdsaftale
med Hjørring og Frederikshavn.

Formål og omfang

Projektet vil afprøve og vurdere forsøg med nye veje og metoder i

arbejdet med børn, kultur og fritid i de tre kommuner, med Brønderslev

som omdrejningspunkt og tovholder.

Projektet vil som 18 måneders forløb blive gennemført i et
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antal fritidsklubber i henholdsvis Hjørring, Brønderslev og

Frederikshavn kommuner.  Projektet vil involvere professionelle

kunstnere i institutionernes daglige aktiviteter, og det vil sikre alle

brugerne af fritidstilbuddene mindst 5 årlige kulturoplevelser. Aktiviteter

og kulturoplevelser vil blive tilrettelagt, så de i størst muligt omfang

involverer børnenes familier.

Projektets samarbejdsflade med et antal kulturinstitutioner i regionen og

med det regionale og de lokale børnekulturnetværk finder sted gennem

Kulturaftale Nordjylland, som netop har besluttet at støtte projektet.

Projektet kan desuden bidrage til kommunens arbejde med realisering af

en sammenhængende børnepolitik.

Indhold: 

De udvalgte institutioner vil få kultur og kunst integreret i deres

virksomhed. 4 kunstnere vil blive ansat i projektperioden f.eks. en

billedkunstner, en musiker/komponist, en skuespiller og en forfatter.

Kunstnerne skal have deres daglige arbejde på institutionerne og kunne

samarbejde i et team. Kunstnerne skal fungere som konsulenter,

igangsættere og inspiratorer for institutionerne gennem tilrettelæggelse

af skabende forløb for børnene. Disse forløb skal tilrettelægges sammen

med institutionernes pædagogiske personale. Kunstnerne skal have

særlig opmærksomhed på familiens mulighed for deltagelse i

projektgennemførelsen eller præsentation af resultater. 

Kunstnerteamet og Fritidsklubberne

Kunstnerne skal også bistå og rådgive institutionernes pædagogiske

personale i tilrettelæggelse af besøg på kulturinstitutioner. I denne

forbindelse skal kunstnerne samarbejde om forberedelse af besøgene og

om efterfølgende bearbejdning af oplevelserne på institutionerne. Disse

besøg skal omfatte både teater, koncerter, film, kunstudstillinger og

dans. Der skal tilrettelægges mindst 5 besøg om året. 

Kunstnerteamet og kulturinstitutionerne

I forhold til kulturinstitutionerne skal kunstnerne støtte den formidlende

indsats. De skal være opsøgende og støtte kontakten mellem

fritidsinstitutionerne og kulturinstitutionerne. De skal være rådgivende

for kulturinstitutionerne om udvikling af særlige tilbud til børn og familier

samt fritidsinstitutioner. De skal i særlig grad samarbejde med de

kulturinstitutioner, som udpeges gennem det regionale kulturprojekt

”Nordjylland som modelregion på børnekulturområdet”, et projekt under

Kulturaftale Nordjylland. Disse institutioner har i særlig grad

tilkendegivet interesse for at udvikle deres formidlingskompetencer med

særlig henblik på formidling for børn. Herved sikres en særlig kvalificeret

forankring af indvundne erfaringer. Gennem Kulturaftale Nordjylland

sikres det desuden, at erfaringerne videreformidles bredt til de



file:///P|/Kultur-_og_Fritidsudvalget_667_07-11-2007_428.htm[20-06-2012 09:27:43]

nordjyske børnekulturelle netværk.

 

Kunstnerne og de børnekulturelle netværk

Kunstnerne skal løbende formidle deres erfaringer og resultater i

relevante fora. De skal samarbejde med Brønderslev Kommunes og de

deltagende nabokommuners børnekulturelle netværk og med det

regionale børnekulturelle netværk.

 

Projektet indledes med en konference om forholdet mellem teori og

praksis i børnekulturpolitikken.

Denne konference holdes i fællesskab med projekt ”Nordjylland som

modelregion på børnekulturområdet”, det andet børnekulturprojekt

under Kulturaftale Nordjylland.

 

Målgruppe:

1.      Børn i fritidsklubber/ungdomsklubber under

ungdomsskolen i Hjørring og Frederikshavn kommuner.

2.      Børn i årgangene 4.-7. klasse i fritidstilbud i tre fritidsklubber i

Brønderslev Kommune.

 

Afledt målgruppe:

1.      Ansatte i ovennævnte institutioner, som gennem projektet vil

opnå inspiration og faglig udvikling.

2.      Familier til børn i målgruppen, som vil blive støttet i deres

mulighed for fælles kulturaktiviteter.

3.      Kulturinstitutioner i Nordjylland, som gennem projektet vil opnå

inspiration og motivation til yderligere udvikling og formidling af

tilbud til børn, i særlig grad de institutioner, som er udpeget

gennem projekt ”Nordjylland som modelregion på

børnekulturområdet.”

 

Kulturinstitutionerne er væsentlige målgrupper. Alle nordjyske

kulturinstitutioner udviser interesse for at opdyrke børn og familier som

publikum og for at udvikle deres tilbud til dem. Kunstnerne i ”Kultur i

alle børns hverdag” vil kunne fungere som brobyggere. Dette er vigtigt

ikke mindst, når der er tale om børn uden for skoletiden, idet

samarbejdet med disse grupper ikke er så udviklet som samarbejde med

skolerne. Samarbejdet med skolerne hviler ikke mindst på samarbejde

gennem Center for Undervisning.

 

I forhold til alle målgrupper har projektet eksemplarisk karakter. 

 

Økonomi

  

Budget  

Udgifter: Kroner

Lønninger  
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4 kunstnere i 18 måneder (½ tids stillinger) 980.000

Projektledelse i 18 måneder 90.000

Entréudgifter 65.000

Materialeforbrug i institutionerne 65.000

Kørsel                                              70.000

Netværksaktiviteter 50.000

Diverse 50.000

I alt
kr.

1.380.000  

  

Finansiering:  

Brønderslev kommune 300.000

Frederikshavn kommune                                     100.000

Hjørring kommune 100.000

Kulturaftale Nordjylland (Modelregionprojekt / ”1/1

til ¼”)
300.000

Børnekulturens Netværk 350.000

Kunstrådet 130.000

Region Nordjylland                                    100.000

I alt kr. 1.380.000   

 

Kunstnernes timetal fordeles mellem de deltagende kommuner i forhold

til deres bidrag til finansieringen.

 

Frederikshavn Kommunes finansiering på kr. 100.000 kan i givet
fald finansieres gennem Kultur- og Fritidsafdelingens midler.
 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
beslutter, om Frederikshavn Kommune ønsker at deltage i projektet med
en finansiering på kr. 100.000 fra Kultur- og Fritidsafdelingens midler
over 2 kalenderår.
 
 
 
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2007
Godkendt. Alle ungdomsklubber kan indgå i projektet. Beløbet bevilges til
udbetaling i 2007 og 2008 og finansieres af midler til børnekultur.
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Fraværende: Inger Støtt. Mogens Brag deltog i pkt. 1-10.

    

6. Uddeling af Nordlysprisen
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 542947/611083
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
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-          fundatsen godkendes
-          Kultur- og Fritidsudvalget udpeger nye medlemmer af

bedømmelsesudvalget
 
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

 
 
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 5. september 2007
Fundatsen godkendes. Prisen uddeles første gang i 2008. Udvalget
udpeger formand og næstformanden til bedømmelsesudvalget.
 
Fraværende: Inger Støtt
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets
møde den 7. november 2007.
Efter godkendelse af fundatsen i mødet den 5. september er der fundet
nogle uhensigtsmæssigheder i fundatsteksten.
 
I mødet fremlægges et revideret forslag til ny fundats for
Nordlysprisen. 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at det reviderede forslag til
fundats for Nordlysprisen godkendes.
 
Bilag  Fordeling
1 Revideret forslag til fundats for Nordlysprisen

(ED611085 v/2A)
KFU

 

Elektroniske bilag:
 Revideret forslag til fundats for Nordlysprisen.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2007
Godkendt i version 2B.

Fraværende: Inger Støtt. Mogens Brag deltog i pkt. 1-10.

    

7. Ansøgning om tilladelse til opførelse af
minikunstgræsbane.
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 614052
Sbh: BKF/boch/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Boldklubben Bangsbo Freja ansøger om tilladelse til opførelse af
minikunstgræsbane i sydlig ende på matr. nr. 1 ad Bangsbo,
Vrangbækvej 115.
 
Målsætningen med opførelse af minikunstgræsbanen er primært at
aktivere egne medlemmer i hele kalenderåret med udendørsboldspil
mv.
 
Minikunstgræsbanen opføres med bander samt 4 stk. lysmaster i hvert

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8691_Revideret%20forslag%20til%20fundats%20for%20Nordlysprisen.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8691_Revideret%20forslag%20til%20fundats%20for%20Nordlysprisen.pdf
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hjørne på i alt 6 meter. Derudover opsættes trådhegn ud mod
Donbækvej med en højde på 1,80 meter. Yderligere krav om
jordafvanding og baneopbygning i øvrigt er udspecificeret i
bilagsmaterialet. Anlæggets areal udgør 800 kvadratmeter.
 
Projektet beløber sig til en samlet omkostning på i alt kr. 700.000.
Udspecificering af tallene kan opgøres jf. nedenstående tabelopsætning.

 Dansk Boldspil Union – DBU 125.000 kr.
 Carlsbergfonden 50.000 kr.
 Lokale- & Anlægsfonden 100.000 kr.
 Danmarks Idræts-Forbund - DIF 75.000 kr.
 Anlægslån - Jyske Bank 200.000 kr.
 Eget arbejde 150.000 kr.
I alt 700.000 kr.

 
Frederikshavn kommune har ikke andel i finansieringen på projektet.
 
Forvaltningen har været i dialog med Teknisk Forvaltning vedr.
eventuelle dispensationer af lokalplaner i forbindelse med
terrænændringer mv. Teknisk Forvaltning vil ved en eventuel
fremsendelse sørge for de fornødne tilladelser mv.
 
Det skal til orientering oplyses, at lejemålet vedr. matr. nr. 1 ad
Bangsbo, Vrangbækvej 115 er uopsigeligt fra Frederikshavn kommunes
side indtil 1. januar 2016.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til
opførelse af en minikunstgræsbane på matriklen.
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om tilladelse til opsætning af

minikunstgræsbane ved Donbækvej
(ED620861).

KFU

 
 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om tilladelse til opsætning af minikunstgræsbane ved

Donbækvej.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2007
Godkendt.

Fraværende: Inger Støtt. Mogens Brag deltog i pkt. 1-10.

    

8. Evaluering af Frederikshavner Ordningen
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 497929
Sbh: BK/CHEI/aach

 
Besl.komp: FOU/KFU/ØU/BY

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

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8692_Ans�gning%20om%20tilladelse%20til%20ops�tning%20af%20minikunstgr�sbane%20ved%20Donb�kvej.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8692_Ans�gning%20om%20tilladelse%20til%20ops�tning%20af%20minikunstgr�sbane%20ved%20Donb�kvej.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8692_Ans�gning%20om%20tilladelse%20til%20ops�tning%20af%20minikunstgr�sbane%20ved%20Donb�kvej.pdf
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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.
 
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 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.
 
 
Supplerende sagsfremstilling til Folkeoplysningsudvalgets møde
den 25. oktober 2007.
Forvaltningen afholder i uge 43 møde med formanden for Kultur- og
Fritidsudvalget samt formanden for Folkeoplysningsudvalget. I mødet
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bliver den reviderede ”Frederikshavner Ordning” fremlagt til drøftelse.
 
Forvaltningen har arrangeret dialogmøder med foreningslivet primo
november 2007 omkring ændringer i ”Frederikshavner Ordningen” med
effektuering pr. 1. januar 2008.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 

·          ”Frederikshavner Ordningen” godkendes i nuværende form med
effektuering pr. 1. januar 2008.

·          Sagen videresendes til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Bilag  Fordeling
1 Frederikshavner Ordningen (ED 620651) FOU

 
Beslutning - Folkeoplysningsudvalget den 25. oktober 2007
Indstilling godkendt med små redaktionelle ændringer af punkt 5 side 5
således:
1. Punkt 5 formuleres således, samlede anlægsarbejder over 50.000 kr. pr
år uden Folkeoplysningsudvalgets godkendelse.
2. Nyt punkt 6, Anlægstilskud uden Folkeoplysningsudvalgets godkendelse
 
Fraværende: Mogens Hørby Jensen.
 
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den
7. november 2007
Frederikshavner Ordningen fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalget til
effektuering pr. 1. januar 2008.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Frederikshavner Ordningen
fremsendes til Byrådets godkendelse.
 
Bilag  Fordeling
1 Frederikshavner Ordningen pr. 1. januar 2008

(ED620651)
FOU/KFU/
ØU/BY

 
 

Elektroniske bilag:
 Frederikshavner Ordningen pr. 1. januar 2008.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2007
Udsættes.

Fraværende: Inger Støtt. Mogens Brag deltog i pkt. 1-10.

    

9. Regelsæt for leje af lokaler på skoler til overnatning.
 
 

 Åben
sag
 
Sagsnr:
567235
Sbh:
BKF/boch/aach

 

Sagsfremstilling
Foreninger og klubber under ”Frederikshavner Ordningen” afholder jævnligt arrangementer med
overnatning, herunder Dana Cup, Rødspætte Cup og Skaw Cup. Derudover afholdes der arrangementer af
mindre format spredt hen over året.
 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8693_Frederikshavner%20Ordningen%20pr.%201.%20januar%202008.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8693_Frederikshavner%20Ordningen%20pr.%201.%20januar%202008.pdf
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Besl.komp:
FOU/KFU/
ØU/BY

Ovennævnte arrangementsafviklinger har tilskudsmæssigt været behandlet forskelligt i de gamle
kommuner, og andre mindre arrangementer har typisk været vederlagsfrit for foreningerne. Dana Cup og
Rødspætte Cup har i gl. Frederikshavn Kommune fået et tilskud på henholdsvis 138.920 kr. og 92.000 kr.
til dækning af overnatningsudgifter.
 
I henhold til folkeoplysningsloven skal Frederikshavn Kommune stille kommunale lokaler vederlagsfrit til
rådighed for det frie foreningsliv. Ved lokalebrug af personer udenfor foreningsregi kan byrådet dog
fastsætte særskilte lejepriser for brug af lokaler, da disse ligger udenfor lovens område om vederlagsfrit
brug.
 
Der skal derfor tages stilling til, om foreningsarrangøren skal betale et gebyr pr. overnatning pr. deltager.
 
Gebyret afregnes på baggrund af de faktiske omkostninger (rengøring, pedelbistand, forbrugsafgifter,
rengøringsartikler mv.) for brug af lokalet/lokalerne på skolerne mv. Eventuelle skader faktureres direkte
fra skolen til foreningsarrangørerne.
 
Indtægterne på Folkeoplysningsudvalgets budget overføres til skolernes budget på baggrund af
ovennævnte omkostninger. Den resterende del overføres til Teknisk Forvaltning ved årets udgang til
dækning af udgifter til el, vand og varme.
 
Det skal administrativt oplyses, at denne sagsfremstilling er en sammenskrivning af referater fra møde i
Folkeoplysningsudvalget 22. marts 2007 og møder i Kultur- og Fritidsudvalget 2. maj 2007 og 6. juni 2007.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
· alle overnattende deltagere betaler en grundpris på 10 kr. pr deltager/overnatning
· gebyr for brug af lokaler til overnatning annulleres i ”Frederikshavner Ordningen”
· tilskud til Dana Cup og Rødspætte Cup i Gl. Frederikshavn Kommune på henholdsvis 138.920 kr. og
92.000 kr. overføres til Folkeoplysningsudvalgets budget
· ordningen effektueres fra 1. januar 2007, dog undtaget Dana Cup, Rødspætte Cup og Skaw Cup, som
først tiltræder ordningen fra år 2008
· grundprisen justeres løbende til hele kr. på baggrund af pristalsindekset
· sagen videresendes til Kultur- og Fritidsudvalget
 
Beslutning - Folkeoplysningsudvalget 22. marts 2007
Indstillingen godkendt med følgende ændringer
· grundprisen pr. overnatning nedsættes til 5 kr.
· Skaw Cup tiltræder ordningen pr. 1. januar 2007
· der udarbejdes et nyt regelsæt med henblik på ikrafttræden pr. 1. august 2008
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. maj 2007
Sagen er oversendt fra Folkeoplysningsudvalget til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 2. maj 2007
Folkeoplysningsudvalgets beslutning godkendes. Taksten anbefales overfor Økonomiudvalget.
 
Fraværende: Knud Hjørnholm m/afbud.
 
Bilag Fordeling  
1. Skagen Idrætsforening – anmodning om ligestillede

vilkår ved cupafvikling
FOU/BR

2. Udpluk af Frederikshavner Ordn ingen KFU/BR
 
Beslutning - Frederikshavn Byråd den 27. juni 2007
Udgår.
Fraværende: Knud Hjørnholm m/afbud
 
Supplerende sagsfremstilling til Folkeoplysningsudvalgets møde den 25. oktober 2007
I henhold til beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 22. marts 2007 besluttede udvalget, at alle
overnattende deltagere betaler en grundpris på kr. 5,00 pr. deltager pr. overnatning. Ligeledes skulle der
udarbejdes et regelsæt på området med henblik på en fremtidig ensartet behandling af folkeoplysende
foreninger og klubber.
 
Inden udarbejdelse af endelig forslag til regelsæt, har forvaltningen fremført punkt på
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Folkeoplysningsudvalgets dagsorden den 20. september 2007 omkring følgende problemstilling
·          Hvilke faciliteter på skolerne er inkluderet i foreningernes grundpris på kr. 5,00 pr. deltager? Skal

der betales udover for udendørsanlæg, skolehaller mv. ?
 
Forvaltningen har undersøgt sagen og fremfører i forslaget til ordningen, at alle faciliteter er omfattet af
grundprisen ud fra følgende årsager:

·          Dana Cup og Rødspætte Cup bidrager henholdsvis kr. 138.920 og kr. 92.000 til ordningen som
udgangspunkt.

·          De store cupper bidrager til forskellige former for kvalitetsløft i Frederikshavn kommune.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at

·          Forslag til regelsæt vedr. leje af skoler til overnatning godkendes.
·          Sagen videresendes til Kultur- og Fritidsudvalget.

 
Bilag  Fordeling
1 Regler for leje af lokaler på skoler til overnatning (ED 617688-

v/1)
FOU

 
 
Beslutning - Folkeoplysningsudvalget 25. oktober 2007
Indstilling godkendt.
 
Fraværende: Mogens Hørby Jensen med afbud.
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. november 2007
Sagen er oversendt fra Folkeoplysningsudvalget til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen fremsendes til byrådets godkendelse. 
 
Bilag  Fordeling
1 Regler for leje af lokaler på skoler til overnatning (ED 617688) FOU/ØU/BY

 

Elektroniske bilag:
 617688-v1-Regler for leje af lokaler på skoler till overnatning.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2007
Udsættes.

Fraværende: Inger Støtt. Mogens Brag deltog i pkt. 1-10.

    

10. Skagen Kulturhus
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 564414
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Orientering om sagens stade.
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Inger Støtt. Mogens Brag deltog i pkt. 1-10.

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8599_617688-v1-Regler%20for%20leje%20af%20lokaler%20p�%20skoler%20till%20overnatning.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8599_617688-v1-Regler%20for%20leje%20af%20lokaler%20p�%20skoler%20till%20overnatning.pdf
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11. Multihus
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 533653
Sbh: aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Orientering om sagens stade.

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Inger Støtt. Mogens Brag deltog i pkt. 1-10.

    

12. Økonomirapport
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 555985
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

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

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2007
Taget til efterretning.

Fraværende: Inger Støtt. Mogens Brag deltog i pkt. 1-10.

    

13. Henvendelser og invitationer
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 563225
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Dansk Ride Forbund har 41.000 medlemmer under 18 år og forbundet
tilbyder konsulentbistand til kommuner og klubber.
 
Forbundet udgiver ultimo 2007 en informationsmappe og gør i den
anledning opmærksom på, at rideklubberne har en række ydelser at
tilbyde – ydelser der kan ses i relation til kommunernes nye
sundhedsopgaver.
 
Samtidig gør Dansk Ride Forbund opmærksom på, at Folketinget har
vedtaget loven om ”Hold af heste” – til ikrafttræden den 1. januar 2008.
Loven medfører store omkostninger for kommunernes rideklubber og det
anbefales allerede nu at fastlægge en handlingsplan for renovering af
faciliteterne.
 
 
 
Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets
Arkitektskole gør i brochuremateriale opmærksom på et
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internetbaseret rådgivningsværktøj  fornydinhal.dk  
 
Rådgivningsværktøjet er udarbejdet i samarbejde med bl.a. Lokale- og
Anlægsfonden og støttet af flere idrætsforbund samt Kulturministeriets
Udvalg for Idrætsforskning.
 
Fornydinhal.dk er målrettet til de, der søger vejledning eller har
konkrete spørgsmål inden for idrætsbyggeri i meget bred forstand. 
 
 
Halinspektørforeningen inviterer til seminardag med formål at drøfte
madkvaliteten i cafeterier på baggrund af den fokus maden i cafeterier
har i pressen. Seminaret sætter fokus på sund mad i sportshallerne og
giver eksempler på, hvorledes det kan gøres.
 
Seminaret afholdes tirsdag den 20. november i Middelfart.
 
 
 
Fritid & Samfund indbyder til fritids- og kulturpolitisk konference
fredag den 23. november i Svendborg under overskriften: Nye
strømninger i Kultur- og Fritidspolitikken.
 
Målgruppen omfatter bl.a. kultur- og folkeoplysningsudvalg.
 
Tilmeldingsfrist senest mandag den 5. november 2007.
 
 
 
Biblioteksforeningen for Region Nordjylland inviterer på studietur
onsdag den 21. november 2007.
 
Tilmeldingsfrist senest mandag den 5. november 2007.
 
Bilag  Fordeling
1 Guide om hesteholdsloven pr. 1/1-2008 samt

tilbud om konsulentbistand. (ED620248)
KFU

2 Henvendelse om rådgivningsværktøj
fornydinhal.dk (ED619053)

KFU

3 Invitation til seminardag 20/11-07  - Sund mad -
hvem har bolden? (ED619050)

KFU

4 Invitation til fritids- og kulturpolitisk konference
november 2007 (ED615141)

KFU

5 Invitation til studietur med Biblioteksforeningen i
Region Nordjylland november 2007 (ED619051)

KFU

 
 

Elektroniske bilag:
 Invitation til studietur med Biblioteksforeningen i Region Nordjylland

november 2007.pdf
 Guide om hesteholdsloven pr. 1_1-2008 samt tilbud om

konsulentbistand.pdf
 Henvendelse om rådgivningsværktøj fornydinhal.dk.pdf
 Invitation til fritids- og kulturpolitisk konference november 2007.pdf
 Invitation til seminardag 20_11-07 - Sund mad - hvem har bolden_.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2007
Taget til orientering.

Fraværende: Inger Støtt. Mogens Brag deltog i pkt. 1-10.

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8694_Invitation%20til%20studietur%20med%20Biblioteksforeningen%20i%20Region%20Nordjylland%20november%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8694_Invitation%20til%20studietur%20med%20Biblioteksforeningen%20i%20Region%20Nordjylland%20november%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8694_Invitation%20til%20studietur%20med%20Biblioteksforeningen%20i%20Region%20Nordjylland%20november%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8695_Guide%20om%20hesteholdsloven%20pr.%201_1-2008%20samt%20tilbud%20om%20konsulentbistand.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8695_Guide%20om%20hesteholdsloven%20pr.%201_1-2008%20samt%20tilbud%20om%20konsulentbistand.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8695_Guide%20om%20hesteholdsloven%20pr.%201_1-2008%20samt%20tilbud%20om%20konsulentbistand.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8696_Henvendelse%20om%20r�dgivningsv�rkt�j%20fornydinhal.dk.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8696_Henvendelse%20om%20r�dgivningsv�rkt�j%20fornydinhal.dk.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8697_Invitation%20til%20fritids-%20og%20kulturpolitisk%20konference%20november%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8697_Invitation%20til%20fritids-%20og%20kulturpolitisk%20konference%20november%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8698_Invitation%20til%20seminardag%2020_11-07%20-%20Sund%20mad%20-%20hvem%20har%20bolden_.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/8698_Invitation%20til%20seminardag%2020_11-07%20-%20Sund%20mad%20-%20hvem%20har%20bolden_.pdf
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Mødet hævet, oplæst kl. 17.15

Til stede: 

 

Underskrifter:
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