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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden
Sags ID: EMN-2021-03369
Ansvarligt center:
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Lone Haugaard (V)

Bilag

.
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2 (Åben) Anlægspuljen 2022
Sags ID: EMN-2021-04301
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget(KFU) behandlede på udvalgsmødet den 3. februar 2022
fordeling af anlægspuljen 2022. Grundet manuel fejl var tre ansøgninger ikke medtaget i
den samlede fordeling af puljen.
Det er tre ansøgninger fra Frederikshavn Rideklub. Ansøgningerne er modtaget inden for
ansøgningsfristen 1. november 2022.
Frederikshavn Rideklub:
1. Projektbeskrivelse: Opfyldelse af nye krav fra Dansk Ride Forbund.
Beløb, der søges om: 23.500 kroner.
Administrationen anbefaler, at der støttes med: 8.500 kroner, til opfyldelse af nye
krav
2. Projektbeskrivelse: Renovering af vandspiltov.
Beløb, der søges om: 10.000 kroner.
Administrationen anbefaler, at der støttes med: 0 kroner, almindelig
vedligeholdelse
3. Projektbeskrivelse: Udlægning af truckfliser på vej til møddingsplads.
Beløb, der søges om: 40.000 kroner.
Administrationen anbefaler, at der støttes med: 24.000 kroner, større ny-anlæg
Frederikshavn Rideklub blev bevilliget 10.200 kroner fra anlægspuljen til etablering af sti
til løbefolde på mødet den 3. februar 2022. Frederikshavn Rideklub fik samtidigt afslag på
støtte til fliser til trillebørsplads samt tag til udendørs klubhus.
Budget for anlægspuljen 2022: 1.158.230 kroner.
Der er på nuværende tidspunkt fordelt 711.163 kroner og dermed 447.067 kroner til
fordeling.
Tidligere bemyndigede Folkeoplysningsudvalget udvalgets formand kompetencen til at
kunne godkende, om eventuelle ændringer i projektet skulle have indflydelse på den
fortsatte bevilling. Udvalget anbefales at beslutte, om denne kompetence fremover skal
tillægges Kultur- og Fritidsudvalgets formand, eller om kompetencen skal tillægges
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administrationen. Det forudsættes ved godkendelse af ændringer i projektet, at disse kan
ske inden for den godkendte bevilling.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget
1. støtter ansøgningen med 8.500 kr. til opfyldelse af nye krav fra Dansk Ride
Forbund
2. ikke imødekommer ansøgningen om renovering af vandspiltov
3. støtter ansøgningen med 24.000 kr. til udlægning af truckfliser
4. bemyndiger administrationen til at behandle eventuelle ændringer i projekterne,
hvis ændringerne er sammenlignelige og inden for den eksisterende bevilgede
økonomi.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Lone Haugaard (V)

Bilag
1. Tildeling af anlægspuljen 2022 (DokumentID: 6572700 - EMN-2021-04301)
2. Samlet ansøgning - Frederikshavn Rideklub, opfyldelse af nye krav fra Dansk Ride Forbund (PC og netværk)
(DokumentID: 6582600 - EMN-2021-05212)
3. Samlet ansøgning - Frederikshavn Rideklub, renovering af vandspiltov (DokumentID: 6582614 - EMN-202105211)
4. Samlet ansøgning - Frederikshavn Rideklub, udlægning af truckfliser på vej til møddingsplads (DokumentID:
6582621 - EMN-2021-05210)
5. Retningslinjer for anlægspuljen 2021 (DokumentID: 6411323 - EMN-2018-00820)
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3 (Åben) De Frie Midler 1. kvartal 2022
Sags ID: EMN-2021-05455
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget otte ansøgninger til puljen om de frie midler i 1.
kvartal 2022.
De frie midler kan støtte:
1) Oplevelsesøkonomiske eller vidensøkonomiske målsætninger
2) Vækst- og talentlagsfremmende projekter
3) Kunstnerisk udviklende projekter
4) Inkluderende projekter
5) Synliggørende og banebrydende projekter
6) Særlige børnekulturelle projekter
7) Folkelige kulturelle projekter
Vedlagt følger indsendte ansøgninger og budgetter.
Der ansøges om i alt 410.210 kr. Der er 220.180 kr. til rådighed.
a) Bådelauget Alvilde søger om 119.535 kr. til etablering af kabys på skibet Alvilde.
Kabyssen skal gøre det muligt at sejle længere ture i skibet, der er fra 1897. Målgruppen
er foreningens medlemmer samt unge på uddannelsesinstitutioner i kommunen.
Administrationen vurderer projektet til både at have en oplevelsesøkonomisk målsætning
såvel som at være et talentlagsfremmende projekt. Administrationen anbefaler, at
ansøgningen støttes med 30.000 kr.
b) Vendsyssel festival søger om 30.000 kr. til gennemførelse af Vendsyssel festival 2022
i perioden 3. juli til 17. august. Vendsyssel festival arrangerer klassiske koncerter i hele
Vendsyssel i perioden. Festivalen har søgt og fået støtte fra de frie midler hvert år siden
2007 (med undtagelse af 2019 og 2021). Administrationen vurderer projektet til at have
en oplevelsesøkonomisk målsætning. Administrationen anbefaler, at ansøgningen støttes
med 10.000 kr.
c) NBC Frederikshavn søger om 37.000 kr. til afholdelse af BørneTour lørdag 28. maj
2022. BørneTour er et cykelløb for børn og unge 3-15 år som optakt til Tour de Francestarten i Danmark. Administrationen vurderer, at projektet er en sportsbegivenhed, der
ligger på grænsen til at være en folkelig kulturel aktivitet. Administrationen anbefaler, at
ansøgningen ikke imødekommes.
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d) RESONANCE.dk søger om 9.175 kr. til teknisk realisering af lydinstallationen
Børresens Erindring på Kystmuseet Skagen 14. april til 30. juni 2022. Målgruppen er
kunst-, musik- og historieinteresserede. Administrationen vurderer at Børresens Erindring
er et banebrydende projekt. Både på grund af det utraditionelle samarbejde mellem et
kulturhistorisk museum og en komponist, og på grund af projektets fremhævelse af en
underbelyst del af Skagens historie. Administrationen anbefaler, at ansøgningen støttes
med 4.800 kr. til installation af lydteknik.
e) Futurelive ApS søger om 75.000 kr. til markedsføring og hotelovernatninger i
forbindelse med slotskoncerten Come2Live 27. august 2022. Målgruppen er nordjyder
over 35 år. Administrationen vurderer projektet til at have en oplevelsesøkonomisk
målsætning, men også at det private selskab bag arrangerer koncerten med et
kommercielt fokus. Administrationen anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes.
f) Knivholt Bilaug søger om 19.500 kr. til grafik, skilte samt indkøb af planter til birute og
bi/insektvenlig demonstrationshave på Knivholt. Målgruppen er alle gæster på Knivholt.
Administrationen vurderer at projektet har oplevelses- og vidensøkonomiske
målsætninger. Administrationen anbefaler, at ansøgningen støttes med 15.000 kr.
g) Metropolis – Københavns Internationale Teater søger om 70.000 kr. til projektet
Talking Landscapes. Projektet består af seks samtaler i og om landskabet ved Skagen
samt en udstilling på Kulturhus Kappelborg i maj-juni 2022. Formålet er at skabe nye
relationer mellem mennesker, kunst og natur. Målgruppen er lokale kunst- og
kulturinteresserede samt naturbrugere. Administrationen vurderer, der er tale om et
synliggørende og banebrydende projekt. Administrationen anbefaler, at ansøgningen
støttes med 35.000 kr.
h) Dan Size Fits All søger 50.000 kr. til gadeteaterfestivalen ”HAV DET SJOVT”.
Festivalen består af fem internationale gadeteaterforestillinger, der alle afvikles samme
dag i juli 2022 i en by med havnefront. Målgruppen er lokale og turister.
Faktureringsprisen er 100.000 kr., men da der kan søges refusion, er den reelle udgift
50.000 kr. Administrationen vurderer, der er tale om en folkelig, kulturel aktivitet, men at
prisen for forestillingerne er høj i forhold til andre forestillinger. Administrationen
anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget beslutter at:
a. Støtte ansøgning a med 30.000 kr.
b. Støtte ansøgning b med 10.000 kr.
c. Ikke imødekomme ansøgning c
d. Støtte ansøgning d med 4.800 kr.
e. Ikke imødekomme ansøgning e.
f. Støtte ansøgning f med 15.000 kr.
g. Støtte ansøgning g med 35.000 kr.
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h. Ikke imødekomme ansøgning h

Beslutninger:
Punkt a – godkendt
Punkt c – godkendt
Punkt d – godkendt
Punkt e – godkendt
Punkt g – godkendt
Punkt h – godkendt.
Udvalget kan ikke følge indstillingens
Punkt b – Ansøgningen støttes med 15.000 kr.
Punkt f – Ansøgningen støttes med 19.500 kr.
Afbud fra Lone Haugaard (V)

Bilag
1. Ansøgning Bådelauget Alvilde (DokumentID: 6554234 - EMN-2021-05455)
2. Budget Bådelauget Alvilde (DokumentID: 6495791 - EMN-2021-05455)
3. Ansøgning Vendsyssel Festival (DokumentID: 6554389 - EMN-2021-05455)
4. Budget Vendsyssel Festival (DokumentID: 6554405 - EMN-2021-05455)
5. Ansøgning NBC Frederikshavn (DokumentID: 6558449 - EMN-2021-05455)
6. Budget - NBC Frederikshavn (DokumentID: 6548055 - EMN-2021-05455)
7. Ansøgning RESONANCE.dk (DokumentID: 6554603 - EMN-2021-05455)
8. Budget - RESONANCE.dk (DokumentID: 6548037 - EMN-2021-05455)
9. Ansøgning Futurelive (DokumentID: 6554912 - EMN-2021-05455)
10. Budget Futurelive (DokumentID: 6554924 - EMN-2021-05455)
11. Ansøgning Knivholt Bilaug (DokumentID: 6555118 - EMN-2021-05455)
12. Budget Knivholt Bilaug (DokumentID: 6555058 - EMN-2021-05455)
13. Ansøgning Metropolis (DokumentID: 6575365 - EMN-2021-05455)
14. Budget Metropolis (DokumentID: 6575362 - EMN-2021-05455)
15. Ansøgning Dan Size Fits All (DokumentID: 6587060 - EMN-2021-05455)
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4 (Åben) Afklaring af tilskudstildeling for lokalhistoriske arkiver
Sags ID: EMN-2022-00889
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget bedes afklare, hvorledes de lokalhistoriske arkiver og
foreninger (herefter arkiver) fremadrettet skal støttes, herunder om den nuværende
tilskudspraksis skal bibeholdes eller om der ønskes en anden model.
Baggrund
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 3. juni 2020 at godkende skabelon for
udarbejdelse af individuelle driftsaftaler med kulturelle aktører, der modtager fast årligt
kommunalt tilskud.
I juni 2021 blev de politiske sigtemål for de lokalhistoriske arkiver fastsat.
I den mellemlæggende perioder har størstedelen af de tilskudsmodtager, som arbejder
med kulturarv fået godkendt deres driftsaftaler. Tilbage er få kulturelle foreninger og de
syv lokalhistoriske arkiver, som aktuelt modtager fast årligt tilskud:
- Egnsarkivet for Aasted sogn
- Gærum Lokalhistoriske Forening og Arkiv
- Elling Sogns Lokalhistoriske forening
- Lokalhistorisk forening for Lyngså og omegn
- Lokalhistorisk forening for Voerså og omegn
- Skærum Sogneforening
- Østervrå lokalhistorisk forening
Nuværende tilskudspraksis
Den nuværende tilskudstildeling beror på en praksis, hvor alle arkiver årligt pr. 1. april
fremsender en ansøgning sammen med regnskab og evt. ændrede vedtægter.
De arkiver, der søger om samme tilskudsbeløb som i det forgangne år får godkendt deres
ansøgning administrativt. Arkiver der søger om forhøjet tilskud behandles politisk, hvor
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter om og hvordan et forhøjet tilskud finansieres.
Frem til 2020 blev godkendte ansøgninger om forhøjet tilskud finansieret via puljemidler
under Frie Midler. Fra og med 2021 blev de lokalhistoriske arkiver placeret som en
selvstændig budgetpost i KFUs kulturbudget og finansiering til yderligere tilskud skal
derfor enten findes inden for rammen af tilskud til arkiverne eller annetsteds i budgettet.
Økonomisk ramme og fremtidig tilskudsfordeling
Den samlede økonomiske ramme for tilskud til de lokalhistoriske arkiver er på 52.000 kr. i
2022. Tilskudsniveauet ligger mellem 5.000 kr. til 13.000 kr. pr. arkiv og er enten historisk
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betinget eller fastsat via ansøgninger om forhøjet tilskud. Der er således ikke fastsat
nogle kriterier, der definerer, hvad arkiverne får støtte til ex. lokaletilskud, kursus eller
tilskud til aktiviteter.
En fremtidig tilskudspraksis kan tage udgangspunkt i forskellige modeller med varierende
elementer. Nedenstående eksempler kan justeres og varieres.
Model A)
Den nuværende fordeling, hvor tilskudsstørrelse fastholdes og administrativ praksis
forsætter, som beskrevet ovenfor.
Model B)
Tilskudsniveauet udlignes så alle får et ens grundtilskud og restbeløb fordeles
forholdsmæssigt til medlemstilskud ud fra en fordelingsnøgle. I denne model støttes
arkivernes arbejde med at fastholde og nyerhverve medlemmer, men samtidig sikres de
tilskud til en basisdrift. Den administrative praksis ændres så arkiver kun kan søge om
forhøjet tilskud såfremt det er relateret til en væsentlig medlemsfremgang.
Model C)
Tilskud baseres på 3 elementer: a) et fast og identisk driftstilskud til alle godkendte
lokalhistoriske arkiver; b) fast lokaletilskud til de lokalhistoriske arkiver, som enten har
lokaleomkostninger i forbindelse med lejemål eller forbrugsudgifter i egne bygninger (max
33 %) og c) et variabelt tilskud der gives til de arkiver som arbejder aktivt med de politiske
prioriteringer, som er besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget den 2. juni 2021 og som vil
fremgå i de kommende driftsaftaler. Arkiver, der lever op til alle fem fastsatte
kulturpolitiske sigtemål, kan score max tilskud ud fra et fastsat pointsystem. De arkiver,
der efterlever færre modtager mindre tilskud.
Administrationen anbefaler at en eventuel ny tildelingsmodel drøftes med arkiverne inden
endelig godkendelse og at den først træder i kraft fra og med 2023, så arkiverne har
mulighed for at tilpasse sig og forhåbentligt kan have et andet aktivitetsniveau og
medlemsantal end de seneste år med covid -19.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget beder administrationen arbejde
videre med model C og inviterer arkiverne til dialog herom.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Lone Haugaard (V)
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Bilag

.
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5 (Åben) Genoptagelse - Ansøgning fra Stjarna Hestar om
lokaletilskud
Sags ID: EMN-2021-05027
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 2. december 2021, at udsætte
ansøgning fra Stjarna Hestar, med henblik på, at lejekontrakten skulle opsplittes i
tilskudsberettigede og ikke berettigede dele af lejemålet.
Rideklubben Stjarna Hestar fra Rosengården søger om godkendelse af forøgede
lokaleudgifter til eksisterende lejemål. Foreningen har fremsendt en revideret lejekontrakt.
Administrationen har gennemgået lejekontrakten og finder den i overensstemmelse med
retningslinjerne i tilskudsordningen. I lejekontrakten fremgår det, at der i lejemålet indgår
en lejrplads.
Folkeoplysningsudvalget har den 24. januar 2019 forholdt sig til spørgsmålet om, hvordan
ansøgningspraksis for lokaletilskud til lejr og lejrpladser skulle være. Af
principbeslutningen fremgår det, at enhver lejrplads, der ønskes lokaletilskud til, kan
medtages som tilskudsberettiget lokale uden ansøgning. Administrationen vil til enhver tid
kunne indhente relevant dokumentation, herunder for at sikrer at lokaleudgifterne står
rimeligt i forhold til foreningens aktiviteter og medlemstal.
Ansøgning
Foreningen Stjarna Hestar fra Rosengården søger om godkendelse af forøgede
lokaleudgifter til privat lejemål beliggende Rosenhøjvej 41, Åsted, 9900 Frederikshavn.
Stjarna Hestar fra Rosengården har til formål, at udbrede interessen for og kendskabet til
den islandske hest samt dens specielle sind og gangarter. Foreningen er godkendt som
folkeoplysende forening og har pt. 77 medlemmer, hvoraf 14 er over 25 år.
Foreningen har fået mulighed for at få inkluderet en ridehal i det eksisterende lejemål
mod en huslejestigning. De oplyser endvidere i ansøgningen, at der er søgt tilskud i
anlægspuljen 2022 til barriere, bedre lys, fliser, flis til bunden og spejl.
Ifølge Folkeoplysningsloven træffer kommunalbestyrelsen beslutning om lokaletilskud til
nye lejemål – herunder haller – hvis der ikke kan anvises offentlige lokaler.
Anvisningsforpligtelsen indebærer, at lokalerne ligger i rimelig nærhed i forhold til
deltagerne og er anvendelige i forhold til den aktivitet, der skal finde sted.
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Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke ydes lokaletilskud til nye lokaler, hvis
lejemålet i forhold til eksisterende lejemål medfører merudgifter for kommunalbestyrelsen.
Den årlige husleje er pt. på 115.000 kroner inklusiv forbrug. Huslejen stiger til 165.000
kroner pr. 1. januar 2022, svarende til en stigning på 50.000 kroner. Beregnet
lokaletilskud ved fuld refusionsprocent på 75 % for driftsudgifter er 123.750 kroner,
svarende til en stigning i tilskud på 37.500 kroner. Stjarna Hestar har i henhold til
lejekontrakten den indvendige og udvendige vedligeholdelsesforpligtigelse.
Administrationen gør opmærksom på, at foreningens lejekontrakt vil blive gennemgået
nærmere i forbindelse med det kommende tilsyn med henblik på, at adskille leje af
indendørs- og udendørs arealer.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at ansøgning om lokaletilskud
imødekommes.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Lone Haugaard (V)

Bilag
1. Ansøgning om tilskud til forøget lejeudgifter fra foreningen Stjarna Hestar fra Rosengården (DokumentID:
6460541 - EMN-2021-05027)
2. (Lukket bilag)
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6 (Åben) Ansøgning bowlingklubben BC Royal om lokaletilskud
Sags ID: EMN-2022-00083
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Foreningen BC Royal søger om lokaletilskud til leje af privat lokale i Terminalen Bowling
ApS, beliggende Skippergade 36B, 9900 Frederikshavn.
BC Royal har til formål, at tilbyde bowlingsporten til alle, skabe kontakt på tværs af alle
medlemmer samt have det sjovt og hygge sig. Foreningen er godkendt som
folkeoplysende forening i september 2019 og havde inden nedlukningen 46 aktive
medlemmer, heraf 27 medlemmer over 25 år.
Foreningen har i forbindelse med deres ungdomsafdeling, fået mulighed for at leje et
lokale i bowlinghallen, som de blandt andet vil bruge til teoretisk undervisning af de unge,
samt opbevaring af udstyr.
Ifølge Folkeoplysningsloven træffer kommunalbestyrelsen beslutning om lokaletilskud til
nye lejemål – herunder haller – hvis der ikke kan anvises offentlige lokaler.
Anvisningsforpligtelsen indebærer, at lokalerne ligger i rimelig nærhed i forhold til
deltagerne og er anvendelige i forhold til den aktivitet, der skal finde sted.
Foreningen har behov for et lokale, hvor primært ungdomsafdelingen kan have sin base
til samvær og samling, herunder teori, både før, under og efter træning. Det er
foreningens ambition, at ungdomsafdelingen skal vokse sig større, hvorfor det er vigtigt at
få rammerne på plads.
Center for Kultur og Borgerservice har været i dialog med foreningen og afsøgt
mulighederne i de kommunale lokaler. Det vurderes, at der ikke kan anvises et egnet
offentligt lokale til foreningens nye aktivitet.
Den årlige husleje er på 30.000 kroner inklusiv moms, og beregnet lokaletilskud ved fuld
refusionsprocent på 75 % for driftsudgifter er 22.500 kroner. Ifølge lejekontrakten har lejer
den indvendige vedligeholdelse samt rengøringsforpligtelsen, hvorfor der skal forventes
vedligeholdelsesudgifter op til 3.000 kroner samt udgifter til rengøring ifølge ansøgning
fra foreningen.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke ydes lokaletilskud til nye lokaler, hvis
lejemålet i forhold til eksisterende lejemål medfører merudgifter for kommunalbestyrelsen.
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Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at ansøgning om lokaletilskud
imødekommes.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Lone Haugaard (V)

Bilag
1. Ansøgning om lokaletilskud til nye lejede lokaler, BC Royal (DokumentID: 6575159 - EMN-2022-00083)
2. (Lukket bilag)
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7 (Åben) Ansøgning om udvidelse af istid i Iscenter Nord
Sags ID: EMN-2022-00984
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Skøjteforening og skøjteforeningen SOS Nord søger om udvidelse af
træningsperioden i Iscenter Nord til at omfatte perioden fra 1. april til 7. eller 8. april 2022.
De to skøjteforeninger begrunder deres fælles ansøgning med, at Dansk Skøjteunion har
flyttet et stævne fra Corona-nedlukningsperioden til afholdelse i weekenden den 8. - 10.
april i Rødovre. Da begge foreninger har skøjteløbere, der er tilmeldt det udsatte stævne,
ansøger de om, at få forlænget træningssæsonen med syv til otte dage, så løberne kan
være parate til stævnet. Skøjteforeningerne anmoder derudover om, at isen holdes åben
for alle trænende foreninger i den udvidede periode.
Iscenter Nord lukker hvert år den 31. marts for træning for de folkeoplysende foreninger.
Kutymen er, at isen tages af hurtigst muligt derefter i hal 2, og at isen alene benyttes af
de professionelle udøvere i hal 1 i så lang tid, som White Hawks er med i
medaljeslutspillet, hvorefter isen også tages af der. Iscentrets økonomi er lagt an på
dette, og medarbejdernes arbejdstid er tilrettelagt, så de fra 31. marts ikke arbejder med
iskørsel efter foreningsaktivitet.
En udvidelse af istiden i hal 1 med syv til otte døgn vil koste cirka 6500 kr. i døgnet i
energiudgifter samt indkaldelse af personale på overarbejdsbetaling til ekstra iskørsel
mellem de forskellige holds træninger. Forudsat at White Hawks ikke skal benytte isen i
samme tidsrum til medaljeslutspil, vil der være tale om en udgift på cirka 11.000 kr. pr.
døgn eller samlet 77.- 88.000 kr. afhængigt af, om der bevilliges is i syv eller otte døgn.
I 2021 søgte Frederikshavn Ishockey Klub (FIK) om udvidelse af istiden ved at få lagt is
på i 11 døgn i starten af juli 2021, før vanlig sæsonopstart. Frederikshavn Kommune
støttede ikke denne udvidelse økonomisk, og ansøgeren finansierede udvidelsen med
egne midler.
Center for Kultur og Borgerservice vil kunne finansiere op til 50.000 kr. inden for centrets
samlede ramme, svarende til mellem 57 - 65 % af den samlede udgift, ved henholdsvis 8
eller 7 ekstra døgn med is. Bidrager Frederikshavn Kommune til finansieringen, må
øvrige folkeoplysende foreningsbrugere i hallen fortsætte med træning som en
sæsonudvidelse, ligesom det vil være muligt at gennemføre offentligt skøjteløb. Den
resterende del af udgiften – mellem 35 - 43 % anbefales finansieret som egenbetaling fra
de ansøgende foreninger.
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Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget


godkender ansøgning om udvidet istid i op til syv døgn finansieret med en
fordeling af udgiften på 65% til Frederikshavn Kommune og 35% til de
ansøgende foreninger, men en maksimal kommunal udgift på 50.000 kr.



godkender, at isen skal kunne benyttes af Iscenter Nords godkendte
foreningsbrugere under folkeoplysningsordningen samt til offentlig skøjteløb, som
en sæsonforlængelse

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Lone Haugaard (V)

Bilag

.
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8 (Åben) Rute 973 X - ruteføring gennem Sæby
Sags ID: EMN-2021-05408
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Frederikshavn kommune og NT har fået henvendelser om gener ved ruteføringen af
busrute 973X gennem Sæby ad Skovalleén til og fra Sæby Busterminal. Der er ringe
udsyn langs vejen, og bl.a. børn, der færdes på cykel til og fra skole kan være udsat med
busser på vejen. Det er desuden vanskeligt for bussen at passere via et meget skarpt
sving fra Skovalleen tilbage på Aalborgvej i nordgående retning. NT, Frederikshavn
kommune og Regionen har derfor været i dialog om problematikken og muligheder for en
alternativ ruteføring udenom Skovalleén, som samtidig er i tråd med Regionens strategi
for x-busserne.
NT har beskrevet alternativer til den nuværende ruteføring, konsekvenser for rutens
passagergrundlag og eventuelle anlægsomkostninger til fx etablering af læskærme og
cykelstativer. Kommunens Vejmyndighed har været inddraget i forhold til mulige
placeringer af stoppesteder, behov for ændringer i vej og beregninger af anlægsudgifter.
En eventuel ændring af ruten vil vedrøre både kommunens og Regionens økonomi.
Administrationen ønsker derfor udvalgets stillingtagen til, hvorvidt der i et samarbejde
mellem kommune, Region Nordjylland og NT skal arbejdes videre med en omlægning af
ruten gennem Sæby til et af nedenstående alternativer.
Alternativerne som NT peger på er:
1. Ruten føres direkte gennem Sæby ad Aalborgvej med stop i Sæby Nord, ved centrum
på viadukten over Sæbygaardvej og/eller ved Nordens Allé i den sydelige del af byen.
Stop ved Sæby Busterminal vil ikke blive betjent.
NT vurderer, at der med 3 stop på Aalborgvej vil spares 3 minutters køretid, og at
passagergrundlaget samtidig vil øges med 4000 årlige passager i Sæby.
Kommunens Vejmyndighed har imidlertid vurderet, at det vil være forbundet med
meget store anlægsudgifter (>10 mio. kr.) at etablere nyt stoppested på viadukten.
Vejmyndighed peger desuden på, at de trafikale forhold omkring Viadukten ikke er
forenelige med anlæg at et stoppested dér.
Regionen vil få øgede indtægter svarende til 840.000 kr. årligt iflg. NTs beregninger.
2. Udelades stoppestedet ved Sæbygaardvej, så der i stedet stoppes ved Nordens Allé,
hvor der er trafikregulering og mulighed for busskifte fra ruterne 73, 73N, 74,78 og
274, er NTs vurdering, at 24.000 færre passagerer I Sæby vil benytte ruten, da
stoppestedet ligger ucentralt i forhold til bymidten.
Udgiften til ekstra cykelstativer ved det eksisterende stoppested ved Nordens Allé vil
beløbe sig til ca. 100.000 kr., og Regionen vil få 250.000 kr. mindre i passagerindtægter.
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3. Føres ruten ad Aalborgvej, via Kulturøen og Sæby Busterminal øges køretiden med
1,5 minutter Der er mulighed for skift fra ruter 73 og 73 N, 74, 78, 273, 274 og 404.
Anlægsudgifterne er yderst begrænsede, fordi der i forvejen er anlagt stoppesteder
med læ, og der er i begrænset omfang behov for mere cykelparkering, svarende til en
udgift på ca. 32.000 kr. Der er ifølge NT grundlag for 18.000 flere passagerer årligt, og
dermed 220.000 kr. i øgede passagerindtægter.
4. Et muligt alternativ er at føre X-bussen gennem industrikvarteret ad Kjelgårdsvej, via
Sæby Skole, ad Tolbodvej og Aalborgvej.
Ruteføringen vil iflg. NTs beregninger tilgodese blandt andet pendlere og skolebørn i
den sydlige del af byen, og det anslås at 38.000 flere årligt vil benytte ruten. Såfremt
der skal opsættes yderligere læskærme og cyklestativer på nye stoppesteder
estimeres anlægsudgiften til ca. 270.000 kr. Samtidig øges indtægten for Regionen
med ca. 850.000. kr. årligt.
5. Kombineres ruteføringen gennem industrikvarteret mod syd, Sæby Skole med en
sløjfe via Kulturøen i den vestlige del af byen vurderes passagerantallet at kunne øges
med 56.000 passager årligt, da ruten passerer både skoler og et større antal
virksomheder på ruten. Regionens indtægter vurderes dermed at kunne øges med
1.070 mio. kr. årligt. Anlægsudgifter på 302.000 til læskærme og cykelparkering på 3
stoppesteder må forventes.
6. Der er mulighed for at rute 973X fortsætter som hidtil ad Skovalleén.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at


udvalget, med baggrund i NTS analyse af konsekvenser for passagergrundlaget
og de økonomiske scenarier, beslutter at ruteføringen ændres som beskrevet i
alternativ 5) under forudsætning af, at der indgås en aftale med Region
Nordjylland om regionens finansiering af anlægsudgifter forbundet med
ruteomlægningen.



der udarbejdes aftaler om anlæg og ændringer i ruten fra august 2024.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Lone Haugaard (V)

Bilag
1. Kort med rute 973 X (DokumentID: 6596212 - EMN-2021-05408)
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2. Rute 973X Frederikshavn - Aalborg, vers 2 (DokumentID: 6582220 - EMN-2021-05408)
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9 (Åben) Opsigelse af driftsaftaler på fritidsområdet for de selvejende
institutioner og haller
Sags ID: EMN-2020-05267
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Byrådet besluttede den 24. november 2021 at sende sagen om behandling af haltilskud,
driftsaftaler m.v. tilbage i Kultur- og Fritidsudvalget. Byrådet anmoder om udarbejdelse af
en samlet model til implementering fra 2023.
Under forudsætning af, at Frederikshavn Kommune beslutter nye driftsaftaler, hvori der
sker ændringer i aftalernes krav eller tildelte beløb, skal driftsaftalerne opsiges.
Følgende haller har indgået driftsaftale med Frederikshavn Kommune, som skal opsiges:


Skagen Kultur og Fritidscenter – 9 måneders opsigelsesfrist



Bannerslund Idræts- og Aktivitetscenter – 9 måneders opsigelsesfrist



Dybvadhallen – 9 måneders opsigelsesfrist



Østervrå Idræts og Kulturcenter – 9 måneders opsigelsesfrist



Sæby Spektrum (Sæby Fritidscenter) – 9 måneders opsigelsesfrist

Øvrige haller modtager driftstilskud fra Frederikshavn Kommune reguleret via andre
aftaler end driftsaftaler. Disse haller indgår også i arbejdet med udarbejdelse af en samlet
kommunal model for tildeling af driftstilskud:


Fonden Skagen Ridehal



Skagen Sportscenter



Aalbæk Idrætscenter



Syvstenhallen



Fonden Sæby Svømmebad

For at kunne gennemføre de forventede ændringer jævnføre tidligere beslutninger i
Kultur- og Fritidsudvalget samt Byrådet fremsendes der til de enkelte institutioner
opsigelser eller informationsbreve, så nye driftsaftaler på baggrund af ny tildelingsmodel
kan træde i kraft i 2023.
Skulle der ikke inden for rimelig tidshorisont for ændringerne blive besluttet nye rammer
for driftsaftaler med de selvejende institutioner på fritidsområdet, ønsker Frederikshavn
Kommune, at nuværende aftaler fortsætter på uændrede vilkår.
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Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at der fremsendes opsigelser på
driftsaftalerne samt informationsbreve med ovennævnte forbehold til de relevante
institutioner.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Lone Haugaard (V)

Bilag
1. Bannerslund_underskrevetdriftsaftale_040221 (4) (DokumentID: 6612923 - EMN-2020-05267)
2. Driftaftale med Østervrå Idræts- og Kulturcenter (DokumentID: 6612905 - EMN-2020-05267)
3. Underskrevet driftsaftale Skagen Kultur- og Fritidscenter (DokumentID: 6612893 - EMN-2020-05267)
4. Driftsaftale Dybvadhallen (DokumentID: 6612882 - EMN-2020-05267)
5. Driftsaftale Sæby Fritidscenter (DokumentID: 6612869 - EMN-2020-05267)
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10 (Åben) Folkeoplysningsudvalgets sammensætning
Sags ID: EMN-2021-01800
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Den 26. januar 2022 godkendte Frederikshavn Byråd de nye vedtægter for
Folkeoplysningsudvalget, som beskriver hvordan folkeoplysningsudvalgets
sammensætning ser ud fremover.
Udvalget består af 7 medlemmer, der alle har stemmeret.
Tre medlemmer udpeges af byrådet fra Kultur- og Fritidsudvalget (KFU), Børne- og
Ungdomsudvalget (BUU), Social- og Sundhedsudvalget (SSU), hvor formanden for KFU
er født medlem.
Tre medlemmer udpeges som repræsentation fra hovedområde 1 og hovedområde 2
med en repræsentant fra hver af følgende områder: Frederikshavn Ungdoms fællesråd
(FUF), Idrætssamvirket (IS) og Aftenskolerne. Der udpeges en personlig suppleant for
hver, hvis et udpeget medlem skulle få længerevarende forfald. Suppleanter deltager ikke
ved enkeltstående fravær.
En plads stilles til rådighed for en repræsentant med suppleant fundet blandt
selvorganiserede interessenter på folkeoplysningens område. Udpegningen sker ved
lodtrækning i første kvartal af byrådsperioden mellem indkomne forslag efter et ”open
call” blandt interesserede fra målgruppen. Målgruppen består af selvorganiserede
interessenter, der skal kunne godtgøre, at de i minimum et år har beskæftiget sig
med/gennemført relevante aktiviteter for området.
Umiddelbart efter fristen for fremsendelse af interessetilkendegivelse trækker
administrationen lod blandt de indkomne tilkendegivelser. Der udtrækkes også en
suppleant.
Indkommer der ikke forslag til denne plads, tildeles pladsen til udpegning fra enten FUF,
IS eller aftenskoleområdet. Tildeling af pladsen vil ske ved lodtrækning mellem de tre
områder. Området, der i så fald tildeles pladsen, udpeger herefter et medlem og en
personlig suppleant til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.
Alle medlemmer og suppleanter udpeges for en fireårig valgperiode svarende til
byrådsperioden.
Udvalget fungerer indtil udgangen af den måned i hvilket nyt valg til dette har fundet sted.
Valg foretages snarest muligt efter kommunalvalget og senest inden den 1. april i det
efterfølgende år.
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Disse medlemmer udpeges af de respektive organisationer til Kultur- og Fritidsudvalgets
godkendelse jf. vedtægternes punkt 3 afsnittene 4 og 5.
Følgende er udpeget for byrådsperioden 2022-2025:


Som medlem Anders Krøgh med suppleant Birgitte Mathiasen, for Frederikshavn
Ungdoms Fællesråd



Som medlem Hasse Christensen med suppleant Mette Mai Diget for
Idrætssamvirket Frederikshavn Kommune



Som medlem Jette Abildgaard med suppleant Tommy Mejer Christensen for
aftenskoleområdet i Frederikshavn Kommune



Som medlem Ole Stenbakken, Palmestrandens Venner for de selvorganiserede
interessenter.
Der er ikke udtrukket en suppleant for de selvorganiserede interessenter. Bliver en
suppleant nødvendig vil der iværksættes valg efter vedtægternes punkt 3 afsnit 7.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de
udpegede medlemmer.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Lone Haugaard (V)

Bilag
1. Endelige vedtægter - folkeoplysningsudvalget 2022 (DokumentID: 6601634 - EMN-2021-00298)
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11 (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget
Sags ID: MOD-2021-00305
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område:


Online kasserermøder for de frivillige folkeoplysende foreninger – 3. marts 2022
kl. 17.00 samt 8. marts kl. 19.00



Try-Thorshøj Boldklub - administrativt afslag på ansøgning om lokaletilskud



Bordtennisklubben Frederikshavn - administrativ godkendelse af ændring i
eksisterende lejemål jf. gældende retningslinjer



Frederikshavn Rideklub - formandsbeslutning om bevilling af tilskud fra
anlægspuljen 2021



Frederikshavn Kommunes Prisfest – 1. juni 2022 kl. 17.00



Ulykke i Frederikshavn Svømmehal



Filmproduktioner i Frederikshavn Kommune.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Lone Haugaard (V)

Bilag

.
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12 (Åben) Underskriftsside
Sags ID: EMN-2021-03452
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen
skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Lone Haugaard (V)

Bilag

.
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