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1.  Kultur- og fritidsudvalget aflægger 
besøg på Frederikshavn Kunstmuseum 
 
 
Sagsfremstilling 
Kultur- og Fritidsudvalget aflægger Frederikshavn Kunstmuseum og 
Exlibrissamling et besøg den første halv time af ordinært møde i forbindelse 
med erhvervelsen af  
Jens Galschiøt’s kunstværk, Masken.  
 
Indstilling 
Børne- kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og 
Fritidsudvalget gennemfører besøg. 
  
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 2. december 2015 
Besøg gennemført 
 
Fraværende: Karsten Drastrup 
 
 
Bilag 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  
 Forvaltning:  CKF 
 Sbh: evao 
 Besl. komp:  
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2. Temadrøftelse af strategisk 
udviklingsplan for fritidsområdet 2016-
2020 
Sagsfremstilling 
Center for Kultur og Fritid har udarbejdet et udkast til en strategisk 
udviklingsplan for 2016-2020, som skal sætte rammerne og retningen for 
de kommende års udvikling af fritidsområdet i Frederikshavn kommune.  
 
Omdrejningspunktet i udviklingsplanen er de mange muligheder for 
samskabelse – internt på tværs af den kommunale organisation – og 
eksternt blandt aktørerne på halområdet og ildsjælene på 
foreningsområdet. 
 
Strategien opridser fire udviklingsspor, som Frederikshavn Kommune i 
samarbejde med foreningslivet, de selvejende institutioner og den 
kommunale organisation skal arbejde for at realisere i de kommende år.  
 
De fire udviklingsspor er: 
• Facilitetsudvikling 
• Foreningsudvikling 
• Digital fritid 
• Fritidsalliancer 
 
Udkast til udviklingsplanen fremlægges i mødet. 
Uffe Borg og Mark Gammelfjord deltager i mødet under punktets 
behandling. 
 
Indstilling 
Børne- kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller udkast til strategisk 
udviklingsplan til Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse. 
  
 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 2. december 2015 
 Oplægget drøftet. 
 
 Fraværende: Karsten Drastrup 
  
 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/30656 
 Forvaltning: CKF 
 Sbh: ufbo 
 Besl. komp: KFU 
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3. Puljeansøgninger 4. kvartal 2015 
 
Sagsfremstilling 
Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget fire ansøgninger til puljen om frie 
midler. Vedhæftet som bilag følger modtagne ansøgninger, 4. kvartal 2015, 
december fordelingen. 
  
Materialet forelægges udvalget til drøftelse og beslutning i forhold til tildeling 
af tilskud/ underskudsgaranti.  
  
Vedlagt følger også oversigt over tildelte tilskud/underskudsgarantier i 2014 
og 2015. 
  
Der ansøges om i alt 85.000 kr. Der er 80.242 kr. til rådighed til uddeling. 
Beløbet skal finansiere udvalgets tildelinger i december 2015. 
  

A. Turisthus Nord søger på vegne af Skagen Vinterbader Festival om 
10.000 kr. til afholdelse af festivalen.  

B. Turisthus Nord søger på vegne af Skagen Litteraturfestival om 
20.000 kr. til afholdelse af festivalen. 

C. Det Musiske Hus søger om 25.000 kr. til publikumsudvikling med 
titlen EFTERKLANG.  

D. Per Holm og Kevin Sørensen søger om 30.000 kr. til afholdelse af 
metalfestival med titlen Heavy Havneby. 

Derudover er givet administrativt afslag til en ansøgning, der ikke opfylder 
puljens retningslinjer.   
 
Indstilling 
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og 
Fritidsudvalget drøfter og beslutter ansøgningerne.  
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 2. december 2015 
A: Tilskud på 10.000 kr. 
B: Afslag 
C: Afslag 
D: Tilskud på 15.000 kr. 
 
Fraværende: Karsten Drastrup 
  
Bilag 
Vinterbaderfestival_ansøgning.pdf (dok.nr.186753/15) 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/5990 
 Forvaltning: Center for Kultur og 
Fritid 
 Sbh: lhhs 
 Besl. komp: KFU 
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Vinterbaderfestival_budget.pdf (dok.nr.186754/15) 
Litteraturfestival_ansøgning.pdf (dok.nr.186755/15) 
EFTERKLANG_ansøgning.pdf (dok.nr.186756/15) 
EFTERKLANG_Budget.pdf (dok.nr.186757/15) 
Heavy Havneby_ansøgning.pdf (dok.nr.186758/15) 
Heavy Havneby_budget.pdf (dok.nr.186759/15) 
Bevillinger 2014 + 2015.pdf.pdf (dok.nr.188056/15) 
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4. Orientering til udvalget 
 
Sagsfremstilling 
Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område, 
herunder 

• Ensretning af bibliotekernes åbningstider 
• Indkaldelse af ønsker til drøftelse på Kultur Alliancens årsmøde 

 
Indstilling 
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og 
Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 13/25426 
 Forvaltning: BKF 
 Sbh: evao 
 Besl. komp: KFU 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 2. december 2015  
Taget til efterretning. 
 
 Fraværende: Karsten Drastrup 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
 

Underskrifter: 
 

      
Mogens Brag 

   

      
Frode Thule Jensen 

   
 

      
Bjarne Kvist 

   

      
Karsten Drastrup 

   
 

      
Ole Rørbæk Jensen 
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Frederikshavn Kommune 
Center for Kultur og Fritid  
Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 
bkf@frederikshavn.dk 
 
 
Ansøger:  

 
Turisthus Nord –  
på vegne af Skagen Vinterbader Festival v/ Mette Hust 

 

 

Kontaktperson:  
 
Karen Riis, Turisthus Nord 
 

 CVR-nr.  
 

   
 
Ansøgningens beløb: 10.000 kr 
 
 
 
Beskrivelse af aktiviteten/projektet der søges støt te til, herunder det evt. nyskabende: 
 
En gruppe vinterbadere i Skagen fik i 2011 en idé: Man ville skabe Danmarks første Vinterbader Festival!  

Det påstås at være et af Danmarks mest originale initiativer. Et initiativ der i høj grad er med til at fremme 

den kulturelle udvikling i Skagen. Nu er det 5. år i træk Vinterbaderfestivalen løber af stablen – siden den 

spæde start er deltagerantallet steget støt og i 2014 var der hele 230 deltagere til at hoppe i bølgen blå og 

opleve det kolde gys. 

Målet er at skabe en begivenhed som kan fremme turisme og beskæftigelse i Skagen, særligt i den stille 

måned i januar. Der sættes også fokus på det at være Vinterbader, som et sundhedstiltag. Dette vil Skagen 

Vinterbaderklub ”Isbryderne” gerne arbejde videre på, og styregruppen har valgt Mette Hust som formand.  

 

Turisthus Nord bakker også op om initiativet, idet man også der ser det som et projekt, der kan skabe en 

oplevelsesøkonomisk saltvandsindsprøjtning i januar måned, hvor der er allermest brug for det. 

 

Projektet bæres igennem af frivillige fra Skagen Vinterbaderklub mens Turisthus Nord har lovet at være 

behjælpelig på det sekretariatsmæssige.  

 

Selvom deltagerne betaler for forplejning og ophold koster sådan en opstart desværre flere midler end 

arrangørerne de første år har kunnet finde økonomi til. Der er leje af lokaler, livreddere, information, 

markedsføring, EL, rengøring mv.  

 

Arrangement er planlagt fra torsdag d. 28. til søndag d. 31. januar 2016.  

Flere virksomheder og hoteller har tilkendegivet at de vil holde åbent, hvor de ellers normalt holder lukket 

 
 
Formål med aktiviteten/projektet: 
 
Se ovenfor. 
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Målgruppe: 
 
Alle aldre 
 
Hvad skal et evt. overskud gå til 
 
 
 
 
 
Eventuelle samarbejdspartnere:  
 
Turisthus Nord 
 

 

Budget ses af vedhæftet bilag  
 
 
Efter gennemførsel af aktiviteten/projektet indsendes kort beretning og regnskab til Center for Kultur og 
Fritid. 
 
Dette indebærer, at eksempelvis udgifter i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteten/projektet skal  
opfylde almindelige regler for god regnskabsskik. 
 
Udokumenterede udgifter, kan ikke indgå i regnskabet og dækkes derfor ikke. 



BUDGET for vinterbadefestival 2016

Udgifter Indtægter

Projekttimer Turisthis Nord (ca.60 timer x 300 kr) 22.500,00kr.          

Indkaldelse/referat, kommunikation m/erhvervet i

Skagen + hotel og restaurationsbranchen, søges

midler kommunen, sponsoransøgning, plakater,

renskkrivning og layout- invitation, program

Dykkerklubben, livreddere 1.500,00kr.            

Underholdning lørdag aften 15.000,00kr.          

Gaver (Grenen Camping m.fl.) 2.000,00kr.            

Guider til ture i Skagen 1.250,00kr.            

Velkomst i Skagen Kulturhus 8.000,00kr.            

Color Hotel Fællesmiddag lørdag på 250x200 50.000,00kr.          

3 x suppe Jakob's á kr. 45,00 pr. person, morgen (700 pers.) 31.500,00kr.          

Kakao på grenen 200x40 kr (vandretur ud til spidsen) 8.000,00kr.            

Frokost Skipperlabskov  250x50 kr. 12.500,00kr.          

Bus, leje + brændstof   3.300,00kr.            

Leje af salen Kulturhuset inkl. Rengøring 1.500,00kr.            

Legede Telte på campingpladsen 2.000,00kr.            

El tavle + forbrug v/ campingpladsen 2.000,00kr.            

Leje af varmekanoner 1.500,00kr.            

Porto, udsende plakater, flyers til vinterbaderklubberne

Print, kopier: programmer, sange, flyers. 3.500,00kr.            

 Farve á kr. 2,- 6 sider x 160, u/farve á kr. 1,- 3 sider x 160 stk. 

EzeePrint skilte 1.800,00kr.            

Turisthus Nord kontingent 3.500,00kr.            

Stenbroen Pins, årstal 3.000,00kr.            

Sikkerhedsveste 300,00kr.               

Rengøringsmidler / papirer boghandlen 1.000,00kr.            

Renter + indmeldelse torsdag aften 500,00kr.                  

Frederikshavn Kommune ?

Spar Nord fonden, 5.000,00kr.              

140 Deltagerbetaling  3 dage kr. 625 87.500,00kr.            

35 Deltagerbetaling Isbryderne á kr. 500 17.500,00kr.            

75 Deltagerbetaling 2 dage kr. 500 37.500,00kr.            

Deltagerbetaling 1 dag kr. 425   (3.775,- + 675,-) 4.450,00kr.              

Totale udgifter 175.650,00kr.       

Totale indtægter 152.450,00kr.         

budgetteret underskud 23.200,00kr.         

Udgift pr. deltager  2016 702,60kr.               
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Frederikshavn Kommune 
Center for Kultur- og Fritid  
Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 
 
 
 
 
Ansøger:   Skagen Litteraturfestival 
 

 

Kontaktperson:  Henning Dochweiler. 
Mail: dochweiler@gmail.com 
Telefon: +45 2345 9698 

 CVR-nr.  30 30 55 31 
 
        

   
 
Ansøgningens beløb: kr. 20.000,- 
 
 
 
Beskrivelse af aktiviteten/projektet der søges støt te til, herunder det evt. nyskabende: 
 
Skagen Litteraturfestival søger støtte til gennemførelse af litteraturfestival 2016, som finder sted 18. – 23. 
april 2016. 
 
Program for ugen: 
 
Tirsdag 19.04, 2.salen   
Optaktsforedrag v/Maria Groes Eldh i samarbejde med Folkeuniversitetet, med udgangspunkt i 
Shakespeare/Cervantes, verdenslitteraturen som sådan, episke romaner før og nu 
Forslag til overskrift: Fra Don Quixote til Evighedsfjorden, Ekkoer fra verdenslitteraturen 
 
Torsdag 21.04 
Quizz Night på Green’s Pub 
 
Lørdag 23.04, 2.salen  
det store BOGDAGsarrangement 
 
Vi har allerede nu indgået aftale med de højaktuelle nordiske forfattere Kim Leine(Dansk) Ulla-Lena 
Lundberg (Finsk/svensk ) og Tomas Espedal (Norge ). Disse tre nordiske forfattere vil deltage i et fælles 
eftermiddags-arrangement på VERDENS BOGDAG den 23. april. Enkeltvis med hver sit oplæg, og 
efterfølgende i en fælles debat/samtale med ordstyrer. 
Dette arrangement falder helt i tråd med et af formålene i Skagen Litteraturfestivals vedtægter, som er at 
forsøge at gennemføre en nordisk litteraturfestival. 
 
Fredag 22.04  
Film i Biografen. Gentlemen , filmatisering af Klas Östergren ’s roman (sv) 
 
Ovennævnte arrangementer bliver lavet i samarbejde med Kulturhus Kappelborg, Biblioteket i Skagen, 
Folkeuniversitetet, Skagen Biograf og Greens Pub. 
 
 
 
Formål med aktiviteten/projektet: 
 
Formålet er først og fremmest at tilbyde fastboende samt byens gæster et stort og spændende litterært 
arrangement udenfor den egentlige højsæson, hvor der ikke er så mange forskellige tilbud om aktiviteter. 
 
Litteraturfestivalens bestyrelse håber med dette at kunne tiltrække flere gæster til byen i en lidt stille periode 
til gavn for erhvervslivet i Skagen – hoteller, restauranter og butikker. 
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Målgruppe:  
 
Målgruppen er både unge og voksne. 
 
Forfatterne har en stor læserskare blandt voksne, men også hos et yngre publikum. Det er dog vigtigt at 
kunne tilbyde den slags arrangementer, da det kan være med til at skærpe interessen for litteratur at møde 
forfatterne ”live”. 
 
Hvad skal et evt. overskud gå til 
 
Et eventuelt overskud skal gå til fremtidige litterære arrangementer. 
 
 
 
Eventuelle samarbejdspartnere:  
 
Kulturhus Kappelborg, Folkeuniversitetet, Skagen Bibliotek, Turisthus Nord, Skagen Biograf og Greens Pub. 
 
 

 

 
Budget: Skagen Litteraturfestival 
 
 
Beskrivelse 

 
Indtægter 

 
Udgifter 

 
Antal besøgende 
 
Med entré 
 
Uden Entré 
 

 
 
 
11.000 

 

 
Salg 

  5.000  

 
Andre budgetterede tilskud – 
sponsorater eller anden form for 
tilskud.  

  5.000 ansøgning til Litteraturrådet  
50.000 ansøgning til Nordisk 
            Kulturfond 

 

 
Egen finansiering 

  

 
Transport 

   
 12.000 

 
Annoncering mv. 

  
 25.000 

 
Materialer 

  

 
Lokaler 

  

 
Honorar 

   
 40.000 

 
Andet (beskrivelse) overnatning 
samt forplejning til forfatterne. 
Litteraturquiz 

  
 
 15.000 

 
I alt 

  

 
Over/underskud 

 
71.000 

 
-92.000 
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Efter gennemførsel af aktiviteten/projektet indsendes konkret regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget 
 
Dette indebærer, at eksempelvis udgifter i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteten/projektet skal  
opfylde almindelige regler for god regnskabsskik. 
 
Udokumenterede udgifter, kan ikke indgå i regnskabet og dækkes derfor ikke. 
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Frederikshavn Kommune 
Center for Kultur- og Fritid  
Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 
 
 
 
Ansøger:   Det Musiske Hus 
 

EFTERKLANG 

Kontaktperson:  Jens Ole Amstrup 
Mail: jeam@frederikshavn.dk 
Telefon: 23 23 01 31 

 CVR: 27313175 
 
        

   
 
Ansøgningens beløb: kr. 25.000,- 
 
 
 
Beskrivelse af aktiviteten/projektet der søges støt te til, herunder det evt. nyskabende: 
 
Efterklang er et publikumsudviklingsprojekt. Projektet indeholder følgende: 
 

• SPILLESTEDSANALYSE på fem spillesteder i regionen 
• SAMARBEJDE mellem de fem spillesteder: Videndeling, programsamarbejde, inspiration 

og formidling 
• Design og udarbejdelse af REALISERINGPLAN for fem spillesteders unikke og 

koordinerede publikumsudviklingsaktiviteter med deltagelse af ledelse fra de fem 
involverede spillesteder samt eksterne brancheeksperter og projektledere. 

• Afholde fælles WORKSHOPS OG LÆRINGSFORLØB for ledelse og ansatte på de 
involverede spillesteder med udgangpunkt i erfaringer og viden om publikumsudvikling og 
involvering 

• REALISERING AF FEM STEDBUNDNE PUBLIKUMSAKTIVITETER hvor der skabes 
kontakt til nye publikumstyper og hvor publikum inviteres gennem eksempelvis produktion 
afvikling eller evaluering af aktiviteten. 

• Opsamling af viden og VIDENDELING af resultater til alle interesserede kulturaktører i 
regionen 

 
Projektet har fået støtte fra Kulturkanten på kr. 225.000,- 
Der søges om støtte ved Kulturstyrelsen på kr. 400.000,-  
 
 
 
Formål med aktiviteten/projektet: 
 
Kvantitativt 
Vi forventer: 

• 20% publikumtilgang 
• 20% af vores koncerter oplever at blive besøgt af nye kulturbrugere 
• 30% af borgerne i vores område kender spillestedet for en aktuel aktivitet 
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Kvalitativt  
Vi forventer: 

• Større viden hos alle medarbejdere om værdien i at arbejde med publikumsudvikling 
 

• En ændret lokal pressedækning fra fokus på antal solgte billetter til øget fokus på 
kulturproduktion, lokalt medejerskab og lokalsamfundsudvikling 
 

• Øge den positive oplevelse af livemusik gennem spillestedets eliminering af potentielle 
publikumsbarrierer. På langt sigt vil projektet bane vejen for at publikumsantallet øges 
generelt i de kulturtilbud, vi udbyder og skaber fremadrettet. Og når der kommer flere 
publikummer til og dermed også større indtjening så banes vejen også for, at vi som 
spillesteder kommer til at stå på en mere sikker platform, der gør at vi kan udfordre 
publikum med eksempelvis flere nye/upcoming/mindre kendte/smallere genrer af 
kulturtilbud. 

 
Der vil med projektet også komme mere kvalitet i arbejdet som kulturudbyder, idet spillestedet får 
erfaring med at rette fokus på publikumsudviklingen, og bliver meget bedre til at forstå nye 
segmenter af publikum, for hvem fx de sociale medier er det mest naturlige i verden. 
 
Så med projektet vil også følge en bedre og større forståelse for, hvordan vi rent 
markedsføringsmæssigt taler bedst med vores nye publikum – og dermed sikre 
publikumsfødekæden. 
 
Grundtanken er at sikre intern læring på de fem spillesteder og formidle viden og resultater til 
andre regionale kulturorganisationer alt sammen med en overordnet målsætning, der handler 
om, at kulturudbyderne i regionen får fornyet sit perspektiv på mekanismerne om 
publikumsudvikling og fremadrettet øger antallet af nye kulturbrugere. 
 
 
 
 
Målgruppe: 
Publikum til rytmisk musik – borgerne i Frederikshavn Kommune. Med særligt fokus på muligheden 
for at tiltrække IKKE-brugere af kultur i kommunen. 
 
 
Hvad skal et evt. overskud gå til 
Der er ikke budgetteret med overskud. 
Skulle der opstå mulighed for det, så skal de anvendes til konkrete arrangementer med musik og 
kultur. 
 
 
 
 
Eventuelle samarbejdspartnere:  
 
De fem spillesteder: Thisted Musikteater, Vesterhimmerlands Musikhus ALFA i Aars, STUBhuset 
i Støvring, Maskinhallen/Det Musiske Hus i Frederikshavn, Kultur og Erhvervscenter i Aabybro. 
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Budget ses af vedlagt bilag 
 
 
Efter gennemførsel af aktiviteten/projektet indsendes konkret regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget 
 
Dette indebærer, at eksempelvis udgifter i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteten/projektet 
skal  opfylde almindelige regler for god regnskabsskik. 
 
Udokumenterede udgifter, kan ikke indgå i regnskabet og dækkes derfor ikke. 



KULTURPULJE 2015 - Bilag til ansøgningsskema

EFTERKLANG

NB! Vedlæg gerne eget projektbudget med flere detal jer og evt. tilsagn om anden støtte som bilag.  

Udgifter: 2015 (kr.) * 2016 (kr.) 2017 (kr.) I ALT (kr.)

Generalomkostninger - Se note "øvrige" 0 0 0 0

Udgifter til evt. underleverandører - Se note "øvrige" 0 0 0 0
Transport, overnatning og forplejning 10.000 57.500 32.500 100.000

Løn og honorarer 60.000 290.000 290.000 640.000

Evaluering og formidling 30.000 120.000 155.000 305.000

Øvrige omkostninger (angiv art) 55.000 405.000 805.000 1.265.000
Projektets samlede budget 155.000 872.500 1.282.500 2.310.000

2015 (kr.) * 2016 (kr.) 2017 (kr.) I ALT (kr.)

Ansøgers medfinansiering 125.000 422.500 612.500 1.160.000
Kommuner 0 125.000 0 125.000
Sponsorer 0 0 0 0
Andre eksterne støttebidrag (fonde, EU, osv.) 0 300.000 300.000 600.000
Andet 0 15.000 65.000 80.000
I alt (uden søgt støtte fra Kulturpuljen) 125.000 862 .500 977.500 1.965.000

345.000

2.310.000

15%

Indsæt kun tekst og beløb i de grå felter - de hvide felter beregnes automatisk.

PROJEKTETS BUDGET

PROJEKTETS FINANSIERING 

- et publikumsudviklingsprojekt på fem Nordjyske sp illesteder

*) Projektets udgifter fra ansøgningstidspunkt (dvs. ansøgningsskema indsendt) og frem til evt. bevilling kan indgå i budgettet 
og medtages for egen regning og risiko. 

Ansøgt beløb i % af budgettet (max. 66%, beregnes automatisk)

Projektets samlede finansiering

Søgt støtte fra Kulturpuljen 2014 
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Frederikshavn Kommune 
Center for Kultur- og Fritid  
Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 
 
 
Ansøger:  

”Heavy Havneby” 
 

Per Holm og Kevin Sørensen 
Tovholdere for projektet 

 

Kontaktperson:  
Per Holm, Peter Møllers Gade 23, 9900 Frederikshavn 
leneper@email.dk 
mobil: 26 29 54 61 
 

 CVR-nr.  
33657684 

   
 
Ansøgningens beløb: 30.000 kr. 
 
 
 
Beskrivelse af aktiviteten/projektet der søges støt te til, herunder det evt. nyskabende: 
 
Projektet – Heavy Havneby - består i en hel dag med fokus på den hårde metal-genre - en 1dags 
metalfestival lørdag den 5. marts 2016 i Maskinhallen.  
 
Aktiviteter i løbet af dagen vil være: 
 
- Musikseminar i løbet af dagen. 2-3 bands afholder "meet-the-artist"-workshop, med fokus på deres 
erfaringer med at opbygge en karriere indenfor denne unikke genre. Hvordan arbejder de med at skabe og 
udbrede musikken, hvordan arbejdes professionelt med at skabe sin egen udtryksform, hvordan bevares 
troen på det man laver osv. Her kan lokale udøvende musikere få inspiration og sparring ift. hvor de selv 
står. 
 
- "Byttebiks for de metalglade" 
I løbet af dagen vil alle deltagere kunne vise - og evt. bytte - diverse grej, plader, merchandise osv. indenfor 
genren. 
 
- Koncertaften. 2-3 lokale bands giver koncert og aftenen slutter af med hovednavnet Dawn of Demise. I 
løbet af aftenen kan der købes mad og drikke samt merchandise fra de optrædende bands. 
 
 
Det nyskabende ved sådan en dag er, vi gerne vil plotte Frederikshavn ind på metal kortet. Rock og 
metalmiljøet i Frederikshavn er vokset stødt de sidste 4-5 år. Vi vil gerne med denne dag signalere at der er 
opbakning til alle de lokale ildsjæle og deres musik. Vi vil give dem 'en scene' hvor de kan udfolde sig, 
eksperimentere, sparre med hinanden osv. Det hele kulminerer om aftenen, hvor vi gerne vil hive nogle af de 
tunge drenge fra den danske metalscene nord på, så aftenkoncerterne bliver en blanding af lokale talenter 
og et af de større bands der dominerer den danske metal-scene.  
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Formål med aktiviteten/projektet: 
 
Hjælpe lokale bands på vej, og understøtte fortsat udvikling af deres talent. Dagen vil give dem sparring fra 
erfarne musikere og koncerterfaring. Desuden kan vi med sådan en dag forkæle de lokale fans af denne 
genre, som normalt er vant til at rejse langt for at dyrke deres musiksmag. Vi vil vise at der også er plads til 
oplevelser med hård metal i Frederikshavn! 
 
 
 
 
 
 
 
Målgruppe: 
 
Musikglade mennesker med hang til hård metal - og andre musikentusiaster der er indstillede på at få 
udvidet deres musikalske horisont. 
 
Metal-genren fylder ikke meget live-mæssigt i Frederikshavn Kommune, så med denne festival tænker vi at 
vi både rammer mange unge og ældre i vores egen kommune, som sjældent får mulighed for at dyrke denne 
musiksmag live. Herudover ved vi at der er en stor målgruppe for denne musik i Aalborg og omegn samt 
Hjørring og vi håber således også at kunne tiltrække deltagere fra resten af regionen.  
 
 
 
Hvad skal et evt. overskud gå til 
 
Hvis det giver overskud, er det succes. Bliver det en succes, håber vi på en gentagelse. Via et forhåbentligt 
overskud fra arrangementet i 2016, vil vi have startkapital, måske endda mulighed for selvfinansiering, af 
endnu en metal-dag i 2017. 
 
 
 
 
Eventuelle samarbejdspartnere:  
 
Det Musiske Hus faciliterer teknik, service, scene, lys og lyd. 
 
Frivilligkorps står klar til at hjælpe dagen igennem med garderobe, ølsalg, oprydning osv. 
 
Vi vil løbende igennem første kvartal 2016 arbejde på at finde flere sponsorater. Vi forventer at søge 
TuborgFonden, Spar Nord Fonden, samt flere lokale erhvervsdrivende.  
 

 

 
Budget – er vedhæftet som selvstændig fil  
 
 
Efter gennemførsel af aktiviteten/projektet indsendes konkret regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget 
 
Dette indebærer, at eksempelvis udgifter i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteten/projektet skal  
opfylde almindelige regler for god regnskabsskik. 
 
Udokumenterede udgifter, kan ikke indgå i regnskabet og dækkes derfor ikke. 



Heavy Havneby
BUDGET/REGNSKAB 1-dags festival Er i momsregistreret Ja

Note Indtægter Budget Regnskab Budget Regnskab

1 Entre v. 150 gæster 12.840,00               -                        3.210,00       -                

2 Tilskud KFU 30.000,00               -                        -                 -                

3 Barsalg 12.000,00               -                        3.000,00       -                

4 Andre sponsorater 15.000,00               -                        -                 -                

69.840,00               -                        6.210,00       -                

Omkostninger

5 Kunstnere - honorar+provision+div 26.600,00               -                        400,00          -                

6 Cateing backstage + eget personale 2.800,00                 -                        700,00          -                

7 Teknik leje 16.000,00               -                        4.000,00       -                

8 Koda 674,10                     480,86                  

9 Dekoration og lokaleklargøring 800,00                     -                        200,00          -                

10 Husleje -                           -                        -                 -                

11 Markedsføring 3.200,00                 -                        800,00          -                

12 Småanskaffelser 800,00                     -                        200,00          -                

13 Drikkevarer til barsalg 7.200,00                 -                        1.800,00       -                

14 IT, Telefoni, kontorartikler 1.600,00                 -                        400,00          -                

15 Bemanding/løn -                           -                        -                 -                

16 Andet 4.000,00                 -                        1.000,00       -                

63.674,10               480,86                  9.500,00       -                

Resultat før afskrivninger og renter 6.165,90                 -480,86                 

17+19 Afskrivninger - vedr. investeringer -                           -                        

Resultat efter afskrivninger, før renter 6.165,90                 -480,86                 

18 Renter -                           -                        

Resultat 6.165,90          -480,86          

Budget Regnskab

Moms Salg 6.210,00       -                

Køb 9.500,00       -                

Til afregning (positiv=skyldig / negativ=tilgode) -3.290,00      -                

Moms
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