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1. Ændring af vedtægterne for Musikskolen i
Frederikshavn Kommune
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 549722
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU/BY

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd vedtog den 24.januar 2007 vedtægter for Musikskolen
I Frederikshavn Kommune.
 
Ifølge Musikskolens vedtægter er der i § 3, stk. 2 givet mulighed for, at
Musikskolen kan tilbyde undervisning i kulturskolefag som fx billedkunst,
dans, dramatik og litteratur.
 
Aktuelt driver Musikskolen undervisning i billedkunst.
 
Efterfølgende har Musikskolen været i dialog med Kunststyrelsens
musikskolekonsulent omkring godkendelse af de fremsendte vedtægter.
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Da statstilskuddet til musikskoledrift kun retter sig mod
musikundervisningen, er det Kunstrådets holdning, at musikelever og
musikundervisningen som minimun bør sikres repræsentation i henholdsvis
betyrelse og ledelse.
 
På den baggrund indstiller musikskolelederen, at den nuværende
formulering i § 5 stk 1 og § 12, stk. 1 i Musikskolens vedtægter ændres.
 
Musikskolens Bestyrelse har på møde den 28. august 07 behandlet sagen
og anbefaler ændringen overfor Kultur– og Fritidsudvalget.
 
Indstilling
Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at ændringen anbefales overfor
Byrådet.
 
Bilag  Fordeling
1 Underskrevne vedtægter for Musikskolen i

Frederikshavn Kommune (ED587587)
KFU

2 Udkast til ændrede vedtægter for Musikskolen i
Frederikshavn Kommune (ED626440)

KFU

 
 
 
 
 

Elektroniske bilag:
 Underskrevne vedtægter for Musikskolen i Frederikshavn Kommune.pdf
 Udkast til ændrede vedtægter for Musikskolen i Frederikshavn

Kommune.pdf

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

Fraværende: Palle Thomsen

    

2. Valg og konstituering i Musikskolebestyrelsen
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 623901
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Musikskolen i Frederikshavn Kommune meddeler, at efter valg af
forældre- og elevrepræsentanter i oktober og efterfølgende
konstituerende bestyrelsesmøde i november 2007 har Musikskolens
bestyrelse konstitueret sig således:
 

Forælderrepræsentanter
Carsten Jensen (formand)
Ole Smidt (næstformand)
Finn Åen
Vibeke Gonez
 

Elevrepræsentanter

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9505_Underskrevne%20vedt�gter%20for%20Musikskolen%20i%20Frederikshavn%20Kommune.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9505_Underskrevne%20vedt�gter%20for%20Musikskolen%20i%20Frederikshavn%20Kommune.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9506_Udkast%20til%20�ndrede%20vedt�gter%20for%20Musikskolen%20i%20Frederikshavn%20Kommune.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9506_Udkast%20til%20�ndrede%20vedt�gter%20for%20Musikskolen%20i%20Frederikshavn%20Kommune.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9506_Udkast%20til%20�ndrede%20vedt�gter%20for%20Musikskolen%20i%20Frederikshavn%20Kommune.pdf
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Villy Olesen
Fie Kastor Christensen
 

Repræsentant for Byrådet
Søren Visti Jensen
 

Repræsentant for Kultur– og Fritidsudvalget
Steen Jensen
 

Lærerrepræsentant
Mats Lindblad (indsuppleret i skoleåret 2007 - 2008)
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at valget tages til efterretning.
 

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

Fraværende: Palle Thomsen

    

3. Evaluering af Frederikshavner Ordningen
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 497929/567235
Sbh: BK/CHEI

 
Besl.komp: FOU/KFU/ØU/BY

Sagsfremstilling
Den 1. januar 2007 trådte en ny Frederikshavnerordning i kraft.
Ordningen er et supplement til Folkeoplysningsloven.
 
Allerede i juni 2007 indledte et arbejdsudvalg en evaluering af
ordningen. Det skyldes, at den nye ordning skulle samordne de 3 gamle
kommuners ordninger, hvilket indebar, at alle konsekvenser ikke kunne
vurderes, før ordningen i praksis viste sin virkning.
 
Folkeoplysningsudvalget godkendte i august de principper, som
arbejdsgruppen ønskede at anvende til konkrete ændringer, og Kultur-
og Fritidsudvalget bad den 3. oktober Folkeoplysningsudvalget om at
fremsende ændringsforslag set i lyset af det ændrede budget på
området.
 
Folkeoplysningsudvalget behandlede den 25. oktober arbejdsgruppens
forslag i lyset af det nye budget og godkendte arbejdsgruppens forslag,
der foruden redaktionelle ændringer indebærer principielle og konkrete
ændringer på følgende områder:
 

·          Transporttilskuddet ligger fremover fast som 40% af de
dokumenterede udgifter. I den pt. eksisterende ordning bliver
der givet delvis refusion med en variabel tilskudsprocent af de
tilskudsberettigede udgifter.

·          Trænertilskuddet ligger fremover fast som 40% af de
dokumenterede udgifter mod ”op til 40%” i den ordning, der har
virket siden 1. januar 2007. Der skelnes ikke længere imellem
lønnede og ulønnede trænere

·          Lokaletilskud fastsættes til en samlet tilskudsprocent på 75%.
Rengørings- og tilsynsudgifter bliver i den pt. eksisterende
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ordning afregnet særskilt med 65%, men indgår nu i
lokaletilskuddet med 75 %

·          Det er nu muligt at give gavekort, og få tilskud med 80% op til
1200 kr. netto pr. person. I den pt. eksisterende ordning blev
der honoreret 40% tilskud, selvom der i ordningen står ”på op
til 80%”.

·          Gebyrordningen indebærer, at der fremover opkræves 5 kr. pr.
deltager/døgn ved overnatningsarrangementer mod forskellige
ordninger i de gamle kommuner, hvor arrangørerne i Skagen
Kommune betalte 14 kr. pr. deltager/døgn, medens
arrangørerne i Frederikshavn Kommune fik tildelt et beløb fra
kommunens budget til dækning af rengøringsudgifter, slitage og
rengøringsartikler på skolerne.

·          Reklameindtægter, indtægter ved spilleautomater mv. skal ikke
længere indgå i beregningen af lokaletilskud.

·          Der udbetales 2000 kr. pr år i tilskud til alle foreninger til
dækning af administrationsomkostninger og IT. Dette tilskud er
ikke gældende i den pt. eksisterende ordning.

·          Regnskabsprincipperne ændres, så der nu afregnes efter
faktiske udgifter, - bagudrettet. I år 2007 og bagudrettet var
der i ordningen indregnet et a/contotilskudsprincip.

 
Konsekvensen af de første ændringer er, at de såkaldt supplerende
tilskud som transporttilskuddet og trænertilskuddet til klubberne ligger
fast som 40 % af deres udgifter, medens aktivitetstilskuddet vil variere
i forhold til det kommunale budgets størrelse på området samt forbrug
til anlæg. Det eneste variable tilskud er aktivitetstilskuddet som skal
sættes så højt så mulig.
 
Konsekvensen af ændringerne i gebyrordningen er dels en
harmonisering af betalingen for foreningernes brug af kulturhusene med
foreningernes brug af kommunens øvrige anlæg, dels en harmonisering
af vilkårene for arrangementer som Skaw-cup, Rødspætte-cup, Dana-
cup og andre arrangementer af same type.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Frederikshavnerordningen
med ovenstående ændringer fremsendes til byrådets godkendelse.
 
Bilag  Fordeling
1 Frederikshavner Ordningen – Gældende fra 1.

januar 2008  (ED620651)
FOU/KFU/
ØU/BY

 
 

Elektroniske bilag:
 Frederikshavner Ordningen v2 - Gældende fra 1,. januar 2008.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2007
ED620651 v/2 godkendt.

Fraværende: Palle Thomsen

    

4. Henvendelse fra Sæby Svømmebad om forøgelse af
driftstilskud
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 612308
Sbh: BK/CHEI

 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9518_Frederikshavner%20Ordningen%20v2%20-%20G�ldende%20fra%201,.%20januar%202008.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9518_Frederikshavner%20Ordningen%20v2%20-%20G�ldende%20fra%201,.%20januar%202008.pdf
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Besl.komp: KFU
Indstilling
Sæby Svømmebad har nu været i drift i snart 11 måneder. Den
selvejende institution modtager i 2007 et driftstilskud på 2,5 mio. kr. og
er stillet et lignende beløb i udsigt til 2008. Beløbet er fremkommet
som et bedst skøn, anlagt tilbage i 2006.
 
Da svømmebadet kom i drift stod det dog klart for bestyrelse og
ledelse, at det ville blive overordentlig svært at overholde de
økonomiske rammer. Efter overstået sommersæson, er bestyrelsen
efter egen beregning kommet frem til, at resultatet for 2007 vil slutte
med en overskridelse på ca. 100.000 kr. i forhold til budgettet.
 
I forbindelse med at den daglige leder fratrådte sin stilling pr. 1.
oktober 2007, har bestyrelsen besluttet både at ansætte en ny daglig
leder, samt en teknisk ansvarlig. Med viden om det store arbejdspres
som en ny leder vil skulle overtage, har bestyrelsen vurderet at det på
sigt vil være uholdbart, at ansætte en ny i en tilsvarende stilling. Da
den nuværende leder er uddannet maskinmester og har tilegnet sig
stor viden om filteranlæg m.v., ønsker bestyrelsen at lave en aftale med
ham om, at han overtager ansvaret for alle tekniske installationer i
hallen. Det er herudover bestyrelsens ønske at ansætte en halinspektør
med større ledelses- og administrative kompetencer til at varetage den
overordnede ledelse af svømmebadet. Herved nærmes organisationen
tilsvarende anlæg i kommunen.
 
Den totale lønomkostning vil i 2007 andrage 2.4000.000 kr.,  hertil skal
lægges feriepenge som alle medarbejderne i 2007, selv havde med fra
deres tidligere ansættelser, anslået til 125.000 kr. Løn til ny
halinspektør vil udgøre 375.000 kr. Her vil dog formentlig kunne spares
på eksterne administrative omkostninger.
 
Det samlede energiforbrug forventes at slutte på 1.620.000 kr. med en
stigning på ca. 10% vil forhøjelsen blive på 160.000 kr. Til
vedligeholdelse af maskiner o.l. anvendes 60.000 kr. i 2007 alene i
materialer, idet medarbejderne selv har udført vedligeholdelserne. Til
næste år er udgiften på dette område vurderet til ca. 180.000 kr. Bl.a.
til udskiftning af aktiv kul, der skal foretages hvert 2. år, bliver udgiften
på 70.000 kr.
 
Som konsekvens af ovenstående ser bestyrelsen sig nødsaget til at
anmode om at få vort driftsbudget forhøjet på områderne - løn, energi
og vedligeholdelse af driftsmateriel - på i alt 780.000 kr..
 
Indstilling
Børne- & Kulturforvaltningen indstiller, at sagen genoptages, når
forvaltningen har gennemgået og vurderet indholdet i den indsendte
revisionsrapport fra Sæby Svømmebad, samt afholdt møde med
repræsentanter fra Sæby Svømmebad med henblik på en vurdering af
driften.
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2007
Sagen genoptages.

Fraværende: Palle Thomsen

    

5. Ansøgning om tilskud til Spillestedet Maskinhallen
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 626131
Sbh: BKF/aachSagsfremstilling
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Besl.komp: KFU

Spillestedet Maskinhallen er ved formandsbeslutning bevilget 48.000 kr.
til 10 rytmiske koncerter i Maskinhallen, Frederikshavn i 2008.
 
Beslutningen er sket med den forudsætning, at beløbet først udbetales,
såfremt Spillestedet Maskinhallens ansøgning om tilsvarende beløb hos
Kunststyrelsen imødekommes samt efterfølgende godkendelse i Kultur-
og Fritidsudvalget.
 
I 2008 præsenterer spillestedet grupper der er på vej op indenfor den
rytmiske musik og primært grupper fra Nordjylland.  Herunder en
dobbeltkoncert med grupperne Kato og The Moan april i et samarbejde
med Ambitionsfabrikken, som står for en event i forbindelse med
koncerterne.  Lignende arrangementer planlægges i efteråret 2008.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at formandsbeslutningen
godkendes. 
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om kommunal støtte til Spillestedet

Maskinhallen (ED626133)
KFU

 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om kommunal støtte til Spillestedet Maskinhallen.pdf

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

Fraværende: Palle Thomsen

    

6. Indkomne ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalget
2007
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 577086
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Historisk Samfund for Vendsyssel udgiver Vendsyssel Årbog og
takker for den interesse Kultur- og Fritidsudvalget har vist foreningens
arbejde ved tidligere at støtte udgivelsen af Vendsyssel Årbog.
 
Historisk Samfund søger samtidig om at få tildelt et beløb til hjælp til
udgivelsen af Vendsyssel Årbog. Udgifterne til udgivelsen er opgjort til
202.505 kr. 
 
 
Skærum Lokalhistoriske Arkiv og Skærum Sogneforening søger
om tilskud til dækning af husleje og drift af det lokalhistoriske arkiv i
Borgernes Hus, Skærum.
 
Skærum Lokalhistoriske Arkiv skriver, ”at arkivet adskiller sig fra de
fleste lokalarkiver ved, at vi ikke har en lokalhistorisk forening bag os
og ved, at der ikke er offentligt ejede bygninger i vores
dækningsområde, hvorfor vi både kæmper med manglende egenindtægt
og en årlig huslejeudgift. Arkivet har ingen formue, og underskud
dækkes af Skærum Sogneforening”. Arkivet ønsker dog fortsat at blive i
Skærum af hensyn til indsamling af materiale.
 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9252_Ans�gning%20om%20kommunal%20st�tte%20til%20Spillestedet%20Maskinhallen.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9252_Ans�gning%20om%20kommunal%20st�tte%20til%20Spillestedet%20Maskinhallen.pdf
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Arkivet drives af 5 frivillige som et udvalg under Sogneforeningen.
Arkivet har i 2006 afholdt 20 offentlige arkivaftener, afholdt årets
lokalhistoriske udflugt til bl.a. Den grå sten og ruinen af en tidligere
bebyggelse samt indsamlet og registreret en del billeder, arkivalier og
båndede mundtlige oplysninger gennem opsøgende arbejde.  
 
Driftsregnskabet for 2006 viser et underskud på 1.046,97 kr. Der er
budgetteret med udgifter i 2007 for 11.170,00 kr.
 
Arkivet skriver, at man nu er helt i bund med de basalt nødvendige
materialer til arkivdrift og anmoder derfor om et tilskud på kr. 5.000 til
drift og kr. 8.000 til dækning af husleje. 
 
 
Lions Frederikshavn søger om tilskud til afholdt arrangement for børn
og familier i FFK-hallerne den 26. – 28. oktober 2007. 
 
Kultur- og Fritidsafdelingen har tidligere på efteråret modtaget
henvendelse fra Lions Frederikshavn vedrørende tilskud på kr. 35.000 til
arrangementet. 
 
Arrangementets formål var at gennemføre en banebrydende
tværgående aktivitet mellem børn, unge, forældre, Frederikshavn
Kommune, Sund By, samt skoletandplejen. Herudover var det
hensigten, at gennemføre en aktivitet, der henvendte sig til hele
familien, og søge at få engageret foreningsløse børn, unge og forældre i
en aktivitet, som kunne motivere til efterfølgende at indgå i
foreningslivet.
 
Dette udmøntede sig i, at FFK-hallerne i dagene fra 26-28/10 var
udstyret med diverse aktivitetsredskaber i form af hoppeborge,
klatrevæg og en lang række andre aktiviteter. Skoletandplejen var til
stede ved arrangementet og satte fokus på problemerne omkring
syretænder overfor børn og voksne og udleverede endvidere vand og
frugt. Yderligere uddelte Børnekulturkoordinator Hanne Boesen,
Frederikshavn Kommune foldere til forældre fra Sund By med
informationer vedrørende vigtigheden af sunde madpakker til børn og
unge.
 
Lions ønsker at gøre arrangementet til en årlig tilbagevendende
begivenhed i lighed Aalborgs arrangement i efterårsferien ”Legeland i
Gigantium”, såfremt det kan realiseres økonomisk. Der er på dagene
opkrævet et mindre beløb, henholdsvis 60 kr. for børn og 20 kr. for
voksne. Et evt. overskud går ubeskåret til Sight First II; Lions kamp
mod blindhed. Der deltog omkring 1400 personer i dagene og det
forventes, at man fra næste år kan overstige dette antal besøgende.
 
Det vedlagte budget viser et forventet overskud på 49.490 kr.  I
budgettet er medregnet et tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget på
35.000 kr..  I det foreløbige regnskab budgetteres dog med et
underskud på 1.189 kr. uden tilskud fra Frederikshavn Kommune.
 
I kraft af de mange sundhedsmæssige faktorer indblandet i
arrangementet har henvendelsen været forelagt og drøftet i
Sundhedsforvaltningen og forelægges derfor først nu Kultur- og
Fritidsudvalget.
Sundhedsforvaltningen har videresendt ansøgningen til Kultur- og
Fritidsudvalget, idet man mener, at sagen bør behandles her.
 
 
 
 
 
Indstilling
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Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningerne drøftes.
 
 
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om tilskud til udgivelse af

Vendsyssel Årbog (ED624808)
KFU

2 Ansøgning om tilskud 2007 til Skærum
Lokalhistoriske Arkiv (ED619994)

KFU

3 Lions Frederikshavn henvendelse om tilskud til
arrangement i FFK-hallerne (ED626393)

KFU

4 Foreløbig regnskab Lions Legeland oktober 2007
(ED626430)

KFU

         

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om tilskud til udgivelse af Vendsyssel Årbog.pdf
 Ansøgning om tilskud 2007 til Skærum Lokalhistoriske Arkiv.pdf
 Lions Frederikshavn henvendelse om tilskud til arrangement i FFK-

hallerne.pdf
 Foreløbig regnskab Lions Legeland oktober 2007.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2007
Historisk Samfund for Vendsyssel: 
Ansøgningen imødekommes med 3.000 kr.

Skærum Lokalhistoriske Arkiv og Skærum Sogneforening: 
Ansøgningen imødekommes med 9.000 i alt.

Lions Frederikshavn: 
Ansøgningen kan ikke imødekommes.

Fraværende: Palle Thomsen

    

7. Indkomne ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalget
2008
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 607586
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Sæby Bio søgte i august om et årligt driftstilskud på 20.000 kr.
gældende fra år 2008.  Ansøgningen var begrundet i et behov for at
styrke indtægtssiden for at kunne sikre yderligere satsninger. 
Ansøgeren fik i august en tilbagemelding om en behandling i januar
2008 i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Ansøgningen genfremsendes imidlertid nu på baggrund af Sæby Bio’s
planlægning af en børnefilmfestival i weekenden 26. – 27. januar 2008. 
Børnefilmfestivalen har tilbud til helt små børn og lidt større børn om
dagen samt unge om aftenen. Det er håbet, at Sæby Bio gennem dette
tiltag kan skabe yderligere interesse for film i lokalområdet, primært for
den yngre gruppe biografgængere.
 
Der er ikke modtaget budget for børnefilmfestivalen, men filmleje
beløber sig til 800-900 kr. pr. film og annoncering, program m.m. er
vurderet til 4- 5000 kr.
 
 

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9255_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20udgivelse%20af%20Vendsyssel%20�rbog.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9255_Ans�gning%20om%20tilskud%20til%20udgivelse%20af%20Vendsyssel%20�rbog.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9256_Ans�gning%20om%20tilskud%202007%20til%20Sk�rum%20Lokalhistoriske%20Arkiv.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9256_Ans�gning%20om%20tilskud%202007%20til%20Sk�rum%20Lokalhistoriske%20Arkiv.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9257_Lions%20Frederikshavn%20henvendelse%20om%20tilskud%20til%20arrangement%20i%20FFK-hallerne.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9257_Lions%20Frederikshavn%20henvendelse%20om%20tilskud%20til%20arrangement%20i%20FFK-hallerne.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9257_Lions%20Frederikshavn%20henvendelse%20om%20tilskud%20til%20arrangement%20i%20FFK-hallerne.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9258_Forel�big%20regnskab%20Lions%20Legeland%20oktober%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9258_Forel�big%20regnskab%20Lions%20Legeland%20oktober%202007.pdf
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Foreningen NY MUSIK, Frederikshavn søger om støtte til aktiviteter i
2008.
 
Ansøgningen fremsendes nu, idet foreningen allerede er i gang med
endelige programaftaler for 2008.
 
Følgende koncertaktiviteter er planlagt:
6 koncerter og 3 solomatinéer med professionelle kunstnere
5 koncerter med amatører/amatørensembler og
1 musikprojekt med folkeskolesamarbejde (Elling Skole).
 
Udover disse aktiviteter er foreningen medspiller som konsulent i en
række andre sammenhænge, festivaler og projekter som bidragyder til
sikring af en ny profil i aktiviteterne.  Desuden fungerer NY MUSIK som
et kulturelt mødested, idet de musikalske aktiviteter også indbyder
andre kunstarter til samarbejde (forfattere, kunstforeninger m.fl.).  NY
MUSIK udsender herudover eget elektronisk nyhedsbrev til abonnenter
over hele landet. En særlig del af formidlingen fokuserer på det
musikalske indhold gennem koncertintroduktioner, spørgerunder efter
koncert og debat.
 
NY MUSIK har 60 medlemmer.
 
Budgettet for 2008 balancerer med udgifter og indtægter på 160.000
kr. herunder en indtægt fra Frederikshavn Kommune på 40.000 kr. Det
overførte underskud for 2007 på 6.000 kr. dækkes af
kontingentmidlerne i 2008. 
 
Foreningen søger om et tilskud på 40.000 kr.
 
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningerne drøftes.
 
Bilag  Fordeling
1 Ansøgning om tilsagn om udbetaling af et

driftstilskud for 2008 i 2007 pga.
børnefilmfestival i januar 2008 (ED625462)

KFU

2 Ansøgning om støtte til aktiviteter i 2008
(ED627299)

KFU

 
 

Elektroniske bilag:
 Ansøgning om tilsagn om udbetaling af et driftstilskud for 2008 i 2007

pga. børnefilmfestival i januar 2008.pdf
 Ansøgning om støtte til aktiviteter i 2008.pdf

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2007
Sæby Bio:
Ansøgningen imødekommes med 8.000 kr. til børnefilmfestivalen i 2008. 

Foreningen NY MUSIK:
Ansøgningen imødekommes med 20.000 kr.

Fraværende: Palle Thomsen

    

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9250_Ans�gning%20om%20tilsagn%20om%20udbetaling%20af%20et%20driftstilskud%20for%202008%20i%202007%20pga.%20b�rnefilmfestival%20i%20januar%202008.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9250_Ans�gning%20om%20tilsagn%20om%20udbetaling%20af%20et%20driftstilskud%20for%202008%20i%202007%20pga.%20b�rnefilmfestival%20i%20januar%202008.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9250_Ans�gning%20om%20tilsagn%20om%20udbetaling%20af%20et%20driftstilskud%20for%202008%20i%202007%20pga.%20b�rnefilmfestival%20i%20januar%202008.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9251_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20aktiviteter%20i%202008.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9251_Ans�gning%20om%20st�tte%20til%20aktiviteter%20i%202008.pdf
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8. Skagen Skytteforening
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 550055
Sbh: BK/CHEI

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Skagen Skytteforening råder p.t. ikke over egne lokaler.
Foreningen har hidtil haft et klublokale i kælderen i Skagen
Kultur- og Fritidscenter. Grundet svampeangreb har
Bedriftssundhedstjenesten erklæret lokalet/lokalerne for uegnede
til fritidsformål.
 
Foreningen har tidligere ansøgt folkeoplysningsudvalget om brug
af Vandværkets lager- og kontorbygning, beliggende på Kirkevej i
Skagen som klublokale, men fået afslag. Efter forespørgsel i
Teknisk Forvaltning mv. kan ansøgningen ikke imødekommes, da
lokalerne skal bruges af Frederikshavn kommune til andre formål.
 
Foreningen har undersøgt andre muligheder / lejemål, men har
gjort det klart at den ikke selv vil kunne finansiere en ombygning
af et fremtidig lejemål, så det kan bruges til foreningens formål, -
Skydebane.
 
Indtil videre har foreningen et samarbejde med Albæk
Skytteforening om fælles brug af klubfaciliteter.
 
Indstilling
Børne- & Kulturforvaltningen indstiller sagen til drøftelse

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2007
Sagen genoptages.

Fraværende: Palle Thomsen

    

9. Salg af billeder af Viggo Vagnby
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 605257
Sbh: BKF/chcr

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget mundtlige henvendelser om
muligheden for at købe et eller flere af Viggo Vagnby’s billeder, der er i
magasin på Skagen Rådhus.
 
Skagen Kommune har for mange år siden erhvervet billederne, der nu
ejes af Frederikshavn Kommune. I Skagen Kommune havde den
daværende Børne- og Kulturforvaltning ansvaret for de kunstgenstande,
som kommunen ejede, hvilket indebar, at forvaltningen registrerede,
hvor genstandende befandt sig, og at forvaltningen skulle administrere
flytninger.
 
På den baggrund må det antages, at Kultur- og Fritidsudvalget har
brugsretten til de nævnte billeder af Vagnby, og at Kultur- og
Fritidsudvalget derfor også kan beslutte, om billederne skal sælges.
 
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at salget drøftes
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Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2007
Sagen genoptages.

Fraværende: Palle Thomsen

    

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:

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.

 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 3. oktober 2007
Programmet blev godkendt.
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Fraværende: Steen Jensen og Ole Rørbæk Jensen deltog i pkt. 1-6.
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde
den 5. december 2007
Evaluering af studieturen.
 
 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2007
Turen blev evalueret.

Fraværende: Palle Thomsen

    

11. Multihus
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 533653
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Orientering om sagens stade.

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

Fraværende: Palle Thomsen

    

12. Skagen Kulturhus
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 564414
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Orientering om sagens stade.

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

Fraværende: Palle Thomsen

    

13. Økonomirapport
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 555985
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Der foreligger økonomirapport til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2007
Taget til efterretning.
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Fraværende: Palle Thomsen

    

14. Afrapportering Danske Sommerballet 2007
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 577086
Sbh: KFU/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Den kongelige sommerballet til Skagen
Skagen Turistforening er gået i samarbejde med den Kongelige
Sommerballet, der i år tager på sommerturne for at give gratis
opvisning af højeste kvalitet forskellige steder i landet.
 
Opvisningen gives i det fri og vil omfatte et potpourri af de største
publikumsfavoritter på repertoire.  Målet er at gøre kulturen tilgængelig
for så mange som muligt. Den Kongelige Balletskole vil desuden tilbyde
op til 50 børn i 2. og 3. klasse selv at prøve balletkunsten sammen med
en af balletskolens lærere og en pianist.
 
Skagen Turistforening er behjælpelig med opførelsen ved at søge
tilladelse til opførslen et passende sted, booking af en skole til
børneballetskolen, indkvartering og spisesteder til danserne og deres
hjælpere. Hertil kommer andre praktiske opgaver
 
Prisen for arrangementet er kr. 65.000 + moms, som er betaling for
opsættelse af scene og div. i forbindelse med forestillingen. Skagen
Turistforening søger Frederikshavn Kommune om hele beløbet.
 
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 2. maj 2007
Imødekommes med 25.000 kr.
 
 
Fraværende: Jytte Schaltz og Inger Støtt. 
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde
den 5. december 2007
Danske Sommerballet blev afviklet i Højen den 3. august 3007. Området
ved Sømærket dannede rammen om afviklingen efter indhentet
tilladelse hos Fredningsnævnet og praktisk sparring fra Park og Vej. 
 
Det blev en smuk aften med fantastisk ballet af nogle af Den Kongelige
Ballets bedste dansere i smukke rammer og med et publikum på ca.
1800 personer.  Arrangørerne roser Den Kongelige Ballet som afviklede
den praktiske del af arrangementet med stor professionalisme i de
sårbare omgivelser.
 
Det er arrangørernes håb, at balletten også vælger at gæste Skagen i
2008, hvilket der er givet positivt udtryk for, således at Skagen er med i
overvejelserne for kommende turneer.
 
Skagen Turistforening har brugt mange ressourcer på afviklingen af
Sommerballetten 2007 med målet at tiltrække et arrangement af høj
kvalitet og en afvikling i Højen for at skabe flere tilbud til de mange
turister i området.  
 
Vedlagte budget viser et underskud på 5.721,93 kr..  Derudover har
Skagen Turistforening afholdt udgifter for 37.500 kr. som ikke er
medtaget i regnskabet.
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Bilag  Fordeling
1 Afrapportering tilskud til Danske Sommerballet

august 2007 (ED625966)
KFU

 

Elektroniske bilag:
 Afrapportering tilskud til Danske Sommerballet august 2007.pdf

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

Fraværende: Palle Thomsen

    

15. Afrapportering Maritim Historisk Forening
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 458638
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

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

af tilskud for 2008 (ED595206)
KFU

 
 
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 8. august 2007
Taget til orientering.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Inger Støtt.
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde
den 5. december 2007.
Maritim Historisk Forening fremsender årsberetning for året 2007 og
takker samtidig for det tildelte tilskud i 2007.
 
Årsberetningen er bilagt årsrapport for 2005/2006.
 
Bilag  Fordeling
1 Takkebrev for tilskud i 2007 bilagt årsrapport

for 2005/2006   (ED624737)
KFU. 

 

Elektroniske bilag:
 Takkebrev for tilskud i 2007.pdf

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

Fraværende: Palle Thomsen

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9521_Afrapportering%20tilskud%20til%20Danske%20Sommerballet%20august%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9521_Afrapportering%20tilskud%20til%20Danske%20Sommerballet%20august%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9253_Takkebrev%20for%20tilskud%20i%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9253_Takkebrev%20for%20tilskud%20i%202007.pdf
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16. Takkebrev for tilskud til bogudgivelse
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 577086
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Kirsten Balling søger om tilskud til udgivelse af Agnete Brittasius'
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.
 
Beslutning – Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2007
Ansøgningen imødekommes med 5.000,- kr.
 
Fraværende: Inger Støtt
 
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde
den 5. december 2007
Fra Agnete Brittasius er modtaget en hjertelig tak for det tilskud på
5.000 kr.,  som udvalget bevilgede til udgivelsen af biografien ”Du skal
ikke lade dig kue”.
 
Bilag  Fordeling
1 Kvittering for tilskud til bogudgivelse

(ED626383)
KFU

 

Elektroniske bilag:
 Takkebrev for tilskud i 2007.pdf

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

Fraværende: Palle Thomsen

    

http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9526_Takkebrev%20for%20tilskud%20i%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9526_Takkebrev%20for%20tilskud%20i%202007.pdf
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17. Henvendelser og invitationer
 
 

 Åben sag
 
Sagsnr: 563225
Sbh: BKF/aach

 
Besl.komp: KFU

Sagsfremstilling
Danmarks-Samfundet fremsender Årsskrift 2007, publikationen
”Sådan bruges Dannebrog” samt medlemshvervefolder.
 
Danmark har ikke nogen flaglov, der fastlægger regler og bestemmelser
om Dannebrogs anvendelse og Danmarks-Samfundet har siden 1908
været med til at beskrive fornuftig praksis omkring brugen af
Dannebrog. 
 
Foreningen er upolitisk og har til formål at styrke kendskabet til og
respekten for Dannebrog samt udrede kendskabet til Dannebrogs
betydning som nationens samlingsmærke og kendskabet til korrekt brug
af Dannebrog. Endvidere uddeles Dannebrogsfaner og –flag til
organisationer og foreninger m.fl.
 
Yderligere informationer kan ses på hjemmesiden
http://www.danmarks-samfundet.dk/  
 
 
 
 
Nordjyske Museers Østkystnetværk v/styregruppen bestående af
Henrik Gjøde Nielsen, Michael Ax og Jan Hammer Larsen inviterer til
bogpræsentation – Fra Reformation Til Enevælde - Renæssancen i
Nordjylland 1536-1660.
 
Bogen præsenteres på Sæbygård onsdag den 5. december kl.
14.00. 
 
 
 
 
Kultur- og Fritidsudvalget inviteres til at deltage i konference 12.
december arrangeret af Interreg III A projektet Kulturplan, Region
Hovedstaden og konsulentfirmaet Horisont-amba. Titlen er ”Regionale
Potentialer – Kreative Kommune Netværk”.
 
Målgruppen er bl.a. kultur- og fritidsudvalg.
 
Konferencen sætter fokus på et af de vigtige krydsfelter som koblinger
mellem kultur, kreative erhverv og planlægning.
 
Der er ikke angivet en tilmeldingsfrist.
 
 
 
 
DAMUSA, Dansk Musikskolesammenslutning inviterer til konference
den 26. marts 2008 i Vejle. Konferencens titel er Børns udvikling og
læring – Danmarks kreative potentiale!
 
Oplægsholderne er
Anne Bamford  - ”Tje Wow Factor”, UNESCO
Hans Henrik Knoop – Danfoss Universe Research Lab
Henrik Dahl – Socialog
Peter Lund Madsen – Hjerneforsker og humorist.
 
Målgruppen er bl.a. det politiske niveau udover ansatte indenfor
musikskole- og folkeskoleområdet. 
 
Frist for tilmelding udløber 16. marts 2008.

http://www.danmarks-samfundet.dk/
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Se yderligere program på http://www.damusa.dk/
 
 
 
 
Bilag  Fordeling
1 Fremsender publikationerne "Sådan bruges

Dannebrog" og Årsskrift 2007 (ED622136)
KFU

2 Guide Sådan bruges Dannebrog (ED622138) KFU.
3 Invitation til bogpræsentation - Fra reformation

til enevælde - Renæssancen i Nordjylland 1536–
1660 (ED626378)

KFU

4 Invitation til konference om regionale potentialer
- kreative kommune netværk (ED626536)

KFU

5 Invitation til konference om børns læring og
udvikling, Danmarks kreative potentiale
(ED627605).

KFU

 
 

Elektroniske bilag:
 Publikationerne _Sådan bruges Dannebrog_ og Årsskrift 2007.pdf
 Guide Sådan bruges Dannebrog.pdf
 Invitation til bogpræsentation - Fra reformation til enevælde -

Renæssancen i Nordjylland 1536 - 1660..pdf
 Invitation til konference om regionale potentialer - kreative kommune

netværk.pdf
 Invitation til konference om børns læring og udvikling, Danmarks

kreative potentiale..pdf

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

Fraværende: Palle Thomsen

Mødet hævet, oplæst kl. 17:00

Til stede: 

 

Underskrifter:

http://www.damusa.dk/
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9245_Publikationerne%20_S�dan%20bruges%20Dannebrog_%20og%20�rsskrift%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9245_Publikationerne%20_S�dan%20bruges%20Dannebrog_%20og%20�rsskrift%202007.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9246_Guide%20S�dan%20bruges%20Dannebrog.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9246_Guide%20S�dan%20bruges%20Dannebrog.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9247_Invitation%20til%20bogpr�sentation%20-%20Fra%20reformation%20til%20enev�lde%20-%20Ren�ssancen%20i%20Nordjylland%201536%20-%201660..pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9247_Invitation%20til%20bogpr�sentation%20-%20Fra%20reformation%20til%20enev�lde%20-%20Ren�ssancen%20i%20Nordjylland%201536%20-%201660..pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9247_Invitation%20til%20bogpr�sentation%20-%20Fra%20reformation%20til%20enev�lde%20-%20Ren�ssancen%20i%20Nordjylland%201536%20-%201660..pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9248_Invitation%20til%20konference%20om%20regionale%20potentialer%20-%20kreative%20kommune%20netv�rk.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9248_Invitation%20til%20konference%20om%20regionale%20potentialer%20-%20kreative%20kommune%20netv�rk.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9248_Invitation%20til%20konference%20om%20regionale%20potentialer%20-%20kreative%20kommune%20netv�rk.pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9249_Invitation%20til%20konference%20om%20b�rns%20l�ring%20og%20udvikling,%20Danmarks%20kreative%20potentiale..pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9249_Invitation%20til%20konference%20om%20b�rns%20l�ring%20og%20udvikling,%20Danmarks%20kreative%20potentiale..pdf
http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/9249_Invitation%20til%20konference%20om%20b�rns%20l�ring%20og%20udvikling,%20Danmarks%20kreative%20potentiale..pdf
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