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20.11.00-Ø00-4-07
1.

Renovering af Sysseltinget 2011

Resumé
I forbindelse med renoveringsopgave på Sysseltinget efteråret 2010 er der blevet
konstateret skimmelsvamp i bygningskonstruktionerne. Dette har medført en
nødvendig revurdering af de samlede omkostninger ved en renovering der fjerner
og forebygger mod nye angreb af skimmelsvamp og råd.
Der er frigivet 1,580 mio. kr. til renovering og forbedring af Sysseltinget 2010 og
der er udført facaderenovering til 0,420 mio. kr., mens den resterende del af renoveringsopgaven er udsat.

Sagsfremstilling
Kulturinstitutionen Sysseltinget har siden starten af 80´erne været omdrejningspunkt for kulturarrangementer indenfor musik, teater, dans samt diverse øvrige
arrangementer, møder m.m.
I Juli 2005 blev der stiftet en arbejdsgruppe for udviklingen af Sysseltinget. Denne arbejdsgruppe ansøgte om midler til at få udarbejdet et løsningsforslag med
henblik på forbedring af Sysseltinget. I 2007 blev der bevilliget 0,150 mio. kr. til at
få udarbejdet tegningsmateriale og økonomisk overslag over løsningsforslagene.
Dette tegningsmateriale og økonomisk overslag blev fremsendt til Fritids- og kulturudvalget august 2008 i forbindelse med frigivelsen af de 0,150 mio. kr.
Det økonomiske overslag af januar 2008 er opdelt i 3 etaper.
Etape 1 er i 2008 budgetteret til 4,6 mio. kr. og omhandler:
•

Ombygning af 2. sal indvendigt

•

Forbedring af adgangsforhold med nyt trappe- og elevatortårn

•

Ny hovedindgang mod øst

Etape 2 er i 2008 budgetteret til 2,4 mio. kr. og omhandler:
•

Udskiftning af tagkonstruktion og påbygning af 3 nye kviste

•

Renovering af facader og udskiftning af vinduer til lavenergi

•

Ombygning af 1. sal med mulighed for en lille scene
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Etape 3 er i 2008 budgetteret til 1,2 mio. kr. og omhandler:
•

Udvendige belægninger (600 m2 ) og fugtisolering af kælderydervægge

•

Opsætning af parklamper og kunst i det offentlige rum

Samlet økonomisk overslag udarbejdet i 2008 er på 8,2 mio. kr.

Med udgangspunkt i det udarbejdede projekt af januar 2008, er der i april 2010
frigivet 1,350 mio. kr. Der er blevet prioriteret renoveringsopgaver i henhold til det
samlede projekt pålydende 8,2 mio. kr.

1.
2.
3.
4.
5.

Omfangsdræn, fugtisolering af kælderydervæg
Etablering af nyt gulv 2.sal
Nyt Inventar med borde, stole og sofarækker
Facaderenovering og ny hovedindgang mod øst
Teknikerhonorar 15 %
I alt

0,100 mio. kr.
0,200 mio. kr.
0,497 mio. kr.
0,350 mio. kr.
0,203 mio. kr.
3,350 mio. kr.

30. juni 2010 har Byrådet frigivet rådighedsbeløb på 0,230 mio. til facaderenovering incl. efterisolering på sydfacade mod Parallelvej.
I september 2010 påbegyndtes facaderenoveringen på østgavl og sydfacade.
Facaderenoveringen er afsluttet november 2010, og omkostningerne på dette
arbejde har været på 0,428 mio. kr. inkl. teknikerhonorar.
I henhold til de planlagte aktiviteter på Sysseltinget var renoveringen af 2. sal
planlagt til udførelse i tidsrummet oktober til december 2010. I optakten til denne
indvendige renovering blev der i oktober 2010 konstateret omfattende skimmelsvamp i bygningskonstruktionerne på grund af fugt bag forsatsvægge, hvilket
medførte, at den planlagte indvendige renovering blev stoppet. Det oprindelige
murværk blev blotlagt flere steder i bygningen, og administrationen fik Dansk Miljørådgivning til at foretage målinger for skimmelsvamp.
Disse målinger viste en meget høj koncentration af skimmelsvamp hvilket medførte, at aktiviteter på Sysseltinget ikke kunne afvikles planmæssigt. De fleste
aktiviteter har det været muligt at genhuse midlertidigt andre steder, mens enkelte aktiviteter er blevet aflyst.
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I forbindelse med prioritering af anlægsrammen for 2011 har Fritids- og Kulturudvalget på udvalgets møde den 9. november 2010 drøftet anlægsrammen samt
Sysseltingets situation med følgende beslutning:
Beslutning på Fritids- og Kulturudvalgets møde 9. november 2010:
”Sysseltinget bør undersøges grundigt, hvorefter Fritids- og Kulturudvalget tager
stilling til fremtiden. Undersøgelsen finansieres af anlægsrammen frigivet til renovering af Sysseltinget.
Udvalget ønsker at udsætte yderligere prioritering til der forelægger et resultat for
Sysseltinget.
Afvikling af Skolegade og Dronningensgade 18 bør stadig forfølges.”
Administrationen har efterfølgende haft en ekstern rådgiver Carl Bro / Grontmij til
at vurdere omfang og økonomi for udbedring af skader forårsaget af fugt og deraf
opstået skimmelsvamp og råd.
Omkostningerne til udbedring af skader samt nødvendige tiltag for at sikre mod
fremtidige skader vurderes at udgøre mere end 25 % af bygningens værdi, og
dette medfører i henhold til bygningsreglement 2010 (BR10) krav om, at bygningen som helhed bringes i overensstemmelse med gældende bygningsreglement,
bl.a. for så vidt angår klimaskærm, installationer, adgangsveje, tilgængelighed,
ventilation og flugtsvejsforhold m.v.
Disse forudsætninger gør altså, at en renovering skal udføres i henhold til BR 10.
Derfor har administrationen bedt den eksterne rådgiver udfærdige en vurdering
og anbefalinger på de nødvendige udbedringer, samt udfærdige en økonomisk
oversigt herfor.
I denne økonomiske oversigt indgår renovering, som muliggør det oprindelige
projekt, samt sikrer akut udbedring og sikring mod fremtidig skimmelsvamp. Endvidere er der som nævnt taget hensyn til de gældende lovkrav i henhold til BR10.
Den eksterne rådgiver har i december 2010 i sine vurderinger taget udgangspunkt i V&S prisbøger 2010, og der er regnet med et etageareal på 277 m2 for
hovedbygningen.
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Nødvendige udgifter til skimmelsvamp renovering samt overholdelse af
BR10 i forbindelse hermed:

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

2.sal: Ny tagkonstruktion, nyt tag, isolering
og indv. beklædning m.m.
1.sal: Forsatsvægge og udskiftning installationer
Stueetage: Forsatsvægge, installationer og
renovering køkken
Kælder: Renovering kældervægge og omfangsdræn.
Vinduer: Renovering og forsatsvinduer
samt nye døre
Etablering af handicap toilet
Tilbygning og nyt trappetårn med elevator
Ventilations anlæg hele huset, beregnet til
belastning med 350 personer
Brandtekniske installationer samt ny og
tredje flugtvej
Afrensning af skimmelsvamp med tørdamp
Byggeplads inkl. stillads
Samlede håndværkerudgifter
Byggesagsomkostninger inkl. tekniker honorar (20 % af 7,302 mio. kr.) )
Uforudseelige udgifter (10 % af 7,302 mio.
kr. )
Samlede udgifter 4.1-4.14 i henhold til
vurdering fra ekstern rådgiver

Mio. kr.
1,200
0,500
0,500
0,500
0,666
0,050
1,500
1,400
0,400
0,236
0,350
7,302
1,460
0,730
9,492

Udgifterne fra 4.1 til 4.14 fremgår af ekstern rådgivers rapport af 17. december
2010.
Udgifter til yderligere renovering, jf. oprindelig renoveringsplan af 2008:
5.1
5.2
5.3
5.4

Nyt gulv, indv. renovering, inventar 2.sal i
henhold til planlagt renovering 2010
Renovering toiletter stueetage, facade mod
nord og gavlspids mod vest
Renovering teatercafeen og teatersal i stueplan. Gulve, inventar og maling
Samlede udgifter 5.1-5.3

1,100
0,200
0,200
1,500
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Udgifter i 5.1
Renoveringsopgaven i 5.1 vedr. den planlagte renovering på 2.sal af det frigivne
rådighedsbeløb 2010. Renoveringsopgaven omfatter udskiftning af gulv på 2. sal,
samt nyt inventar i form af bar med inventar, scene og møblement såsom sofarækker, nye stole og borde i m.m.
5.2 og 5.3
Udgifter er udgifter som forventes kommer fremadrettet.
Konklusion:
De samlede omkostninger til renovering af Sysseltinget, så bygningerne er fri for
skimmelsvamp, lever op til kravene i gældende bygningsreglement og funktionsmæssigt svarer til det oprindelige projektforslag, vil være i størrelsesordnen
11,0 mio. kr.
Administrationen har i samarbejde med ekstern rådgiver vurderet, at en skimmelsvamp renovering af Sysseltinget kun kan iværksættes som et samlet arbejde
i en sammenhængende proces, idet opgaverne er indbyrdes afhængige af hinanden.
En række af opgaverne i punkterne 4.1 – 4.11 er dels direkte affødt af skimmelproblematikken, eks. nedbrydning af forsatsvægge, installationer og genopbygning heraf, afrensning af murværk, køkkenudskiftning m.v.
Andre delopgaver er forebyggende i forhold til at undgå fremtidige svampeangreb, herunder udskiftning af tag, renovering af kælder med omfangsdræn m.v.,
mens opgaver som døre, vinduer, forbedring af isolering, ventilation, adgangsforhold for handicappede, forbedrede flugtveje, og handicaptoilet er krav i forhold
til bygningsreglementet, som affødes af, at de nødvendige bygningsrenoveringsudgifter som følge af skimmelsvamp, skønsmæssigt overstiger 25 % af bygningens værdi.
Arbejderne i punkt 5.1-5.3 omfatter de nødvendige investeringer for at opnå
samme funktionsmæssige tilstand, som den planlagte renovering ville medføre.
Såfremt man fremadrettet ønsker denne tilstand, er det nødvendigt at foretage
investeringen heri samtidig med de øvrige renoveringsopgaver, idet man ellers
må forudse forøgede udgifter til ekstra stillads, byggepladsanstilling, ekstra malerarbejde, dyrere installationer og generelt fordyrende arbejdsprocesser i begge
projektforløb.
Man bør være opmærksom på, at man med ovenstående renovering opnår en
bygning, som lever op til bygningsreglementet, men hvor der til stadighed vil være behov for investeringer for at sikre funktionalitet, herunder også midler til lø-
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bende vedligeholdelse, der i ældre byggeri er en væsentlig udgiftspost. Endvidere er 1.salen ikke indtænkt i renovering med indretning og inventar.
Såfremt der træffes en beslutning om at Sysseltinget skal renoveres skal anlægsrammen på 11,0 mio. kr. prioriteres samlet evt. over 2 år således at renoveringsopgaverne tilrettelægges sådan at arbejdet igangsættes ultimo et budgetår
og fortsættes i det efterfølgende år som et samlet arbejde. I den forbindelse bør
det nævnes, at Sysseltinget ikke kan forventes genåbnet helt eller delvist, førend
det samlede arbejde er tilendebragt.
Administrationen indstiller derfor til Fritids- og Kulturudvalget at drøfte og tage
stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med Sysseltinget som kulturinstitution
og i givet fald vurdere mulighederne for at tilvejebringe en samlet anlægsøkonomi på 11 mio. kr.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Fritids- og Kulturudvalgets anlægsramme for 2011 er på 8,150 mio. kr. og prioritering af anlægsrammen 2011 er udsat indtil afklaring af Sysseltinget foreligger.
Der er til anlægsprojektet 2010 vedr. renovering af Sysseltinget frigivet rådighedsbeløb på 1,350 + 0,230 mio. kr. og heraf af der forbrugt 0,428 mio. kr. til facaderenovering der er afsluttet november 2010. Omkostninger til skimmelsvamp
målinger samt rådgiverhonorar vurderes til 0,150 mio. kr., som finansieres over
Sysseltingets anlægsbudget.
Restbeløb i henhold til frigivet rådighedsbeløb 2010 er hermed 1,0 mio. kr.
For at kunne iværksætte renovering af kulturinstitutionen Sysseltinget skal der
tages stilling til forslag af finansiering på en samlet anlægssum i omfanget 11
mio. kr. Finansieringen kan evt. ske over 2 sammenhængende budgetår.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.
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Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
•

at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til om der skal arbejdes videre
med Sysseltinget som kulturinstitution.

•

at Fritids og Kulturudvalget i givet fald tager stilling til mulighederne for at
tilvejebringe en samlet anlægsøkonomi på 11 mio. kr. over evt. 2 sammenhængende budgetår.

Beslutning
Fritids- og Kulturudvalget vurderer ud fra sagsfremstillingen, at investeringen på
Sysseltinget ikke i tilstrækkelig grad vil bringe institutionen op på en standard,
der står mål med de fremtidige behov for en sådan kulturinstitution.
Udvalget ønsker derfor en status på et muligt investeringsbehov, eventuelt en
udbygningsplan, for Vendelbohus, i forhold til at kunne rumme de aktiviteter, der
på nuværende tidspunkt finder sted på Sysseltinget.
Dette under hensyntagen til de øvrige kulturinstitutioner, med undtagelse af
Dronningensgade 18 samt Skolegade 4, jfr. tidligere truffet beslutning i Fritids- og
Kulturudvalget.
Fritids- og Kulturudvalget ønsker fortsat stor brugerinddragelse i den videre proces med hensyn til at flytte Sysseltingets aktiviteter til Vendelbohus.
Fritids- og Kulturudvalget ønsker at arbejde videre med bibeholdelse af den økonomiske ramme for Sysseltinget tillige med et eventuelt provenu ved salg af Sysseltinget.
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00.22.04-A23-5-09
2.
Udpegning af suppleant til Folkeoplysningsudvalget for perioden
2011-2013.

Resumé
Udpegning af suppleant til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2011-2013. Der
ønskes udpeget en suppleant for foreninger, der tilbyder aktiviteter for handicappede.

Sagsfremstilling
Udpegning af suppleant til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2011-2013. Der
ønskes udpeget en suppleant for foreninger, der tilbyder aktiviteter for handicappede.
Byrådet har udpeget personlige suppleanter for de øvrige foreningsrepræsentanter i møde den 24. marts 2010, men undladt at udpege en repræsentant for handicapområdet, da der ved afholdt valgmøde/opstillingsmøde den 9. februar 2010
ikke fremkom ønsker om valg af suppleant for området.
Der har været afholdt nyt valgmøde den 9. december 2010. Baggrunden for ønske om valg af suppleant er, at det enkelte medlem i Folkeoplysningsudvalget
ved forfald indkalder stedfortræderen til midlertidigt at tage sæde i udvalget (ny
bestemmelse indføjet med virkning fra 2010). For handicapområdet har indkaldelse af stedfortræder således ikke været mulig i 2010.
På valgmødet den 9. december 2010 fremkom ønske om udpegning af
•

Inge Juul Sørensen (Hjørring Handicapidræt)

•

Finn Larsen (Hjørring Billardklub).

Der blev på mødet ikke opnået enighed om valg.
Hvis der inden for et området, indstilles præcist det antal medlemmer og suppleanter, som området er tildelt, er Byrådet bundet af indstillingen. Hvis der inden for
et område ikke kan opnås enighed blandt foreningerne, overlades det til Byrådet
at udpege både medlemmer og suppleanter blandt de foreningen, der har indstil-
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let personer til valget. Byrådet kan i den forbindelse frit vælge mellem de indstillede personer, og er ikke bundet af eventuelt prioriterede lister. Valg af personer
skal dog gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler i Ligestillingsloven.
Folkeoplysningsudvalget består af
•

2 medlemmer for folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning.

•

6 medlemmer for idrætsforeningerne.

•

1 medlem for det idebestemte eller samfundsengagerende ungdomsarbejde.

•

1 medlem for børne- og ungdomskorpsene.

•

1 medlem for foreninger, der tilbyder aktiviteter for handicappede.

Udover ovennævnte består udvalget af 2 medlemmer valgt af og blandt Byrådets
medlemmer. Fra Byrådet er Lene Berendt og Svenning Christensen valgt. Lene
Berendt er valgt som formand for udvalget.

Lovgrundlag
•

Folkeoplysningsloven.

•

Ligestillingsloven.

•

Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Hjørring Kommune.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Hjørring Kommune
18. januar 2011
Side 11.

Direktionen indstiller
• at der foretages valg af stedfortræder (er) for handicapområdet.
I den anledning tages desuden stilling til, om reglerne i ligestillingsloven er opfyldt.
Beslutning
Fritids- og Kulturudvalget indstiller:
Inge Juul Sørensen (Hjørring Handicapidræt) som suppleant for handicapområdet i folkeoplysningsudvalget.
Det foreslås at Finn Larsen (Hjørring Billardklub) indstilles som 2. suppleant.
Indstillingen fremsendes til Byrådet.
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01.02.05-P16-21-10
3.
Vellingshøjvej 368 - Udarbejdelse af ny lokalplan for udvidelse af
Højene Skole

Resumé
I forbindelse med ombygning og udvidelse af Højene Skole er det nødvendigt, at
skolen kommer til at råde over et areal ved Skibsby Højene Idrætsforening. For
at gennemføre udvidelsen er det nødvendigt at udarbejde en lokalplan. Teknikog Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en ny lokalplan.

Sagsfremstilling
Højene Skole er under ombygning og udvidelse. Det samlede projekt er opdelt i
to etaper, hvor etape 1 er i gang. Etape 1 omhandler ændringer inde på skolens
eget areal, hvor bl.a. midlertidige pavilloner erstattes af bestående institutionsbyggeri. Denne etape er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget. Projektet
har ikke været forelagt Fritids- og Kulturudvalget.
Etape 2 omfatter udvidelse af Højene Skole, hvor et areal ved Skibsby Højene
Idrætsforening indgår i projektet. Der skal opføres nye bygninger, og adgangsog parkeringsforholdene både ved Højene Skole og ved Skibsby Højene Idrætsforening (SHI) skal reguleres.
Der kan ikke for nuværende redegøres detaljeret for projektet for udvidelsen af
skolen og ændring af adgangs- og parkeringsforholdene. I vedhæftede bilag kan
ses eksempel på, hvor byggeriet tænkes opført, og hvordan adgangs- og parkeringsforholdene tænkes afviklet. Etape 2 har været forelagt Børne- og Undervisningsudvalget. Projektet skal kvalificeres. Sagen har ikke været behandlet i Fritids- og Kulturudvalget.
Der skal udarbejdes lokalplan, da man kun med en lokalplan kan overføre et område fra landzone til byzone. Det endelige projekt er endnu ikke på plads, men
udvidelsen af skolen kommer til at overskride grænsen til SHI. Skolen ligger i byzone, og SHI ligger i landzone.
I kommuneplanen er Højene Skole og SHI udlagt indenfor et rammeområde,
hvor anvendelsen er fastlagt til offentlige formål med skole-, børne- og ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt idrætsformål. Anvendelsen er således i
overensstemmelse med de overordnede planer for området.
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Lokalplanområdet ligger i et OSD-område (område med særlige drikkevandsinteresser), som er et drikkevandsområde og delvist beliggende i et indvindingsopland. Området ved Højene Skole og SHI er allerede omfattet af byudviklingen,
hvor der ikke inddrages nye landbrugsarealer til byudvikling. Det forventes ikke,
at en lokalplan, der giver
mulighed for en udvidelse af skolebyggeriet vil give anledning til indsigelser fra
Miljøcenteret Århus. Administrationen har ikke været i dialog med miljøcenteret
herom.
Der er mulighed for at opnå støtte til projektet. Der foregår allerede byggeri på
skolen, hvor udgifterne skal være afholdt med 7,600 mio. kr. inden 1. oktober
2010. Dette arbejde har ikke betydning i forhold til lokalplanen.
Sagen har været udsendt til høring i SHI.
SHI anfører som bemærkninger at man har behov for, som minimum, ved ombygning og udvidelse af Højene skole, det antal p-pladser der allerede er til rådighed på nuværende tidspunkt, samt et ønske om bevarelse af cykelsti.

Lovgrundlag
Planlovens § 13 om tilvejebringelse af lokalplaner.

Økonomi
Der er mulighed for at opnå statsstøtte til byggeriet på ca. 16,400 mio. i 2011, og
det er en forudsætning, at der er vedtaget en lokalplan, der muliggør byggeriet.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Inden lokalplanarbejdet kan påbegyndes, skal det vurderes, om planen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, og der skal foretages en
screening af planens indvirkninger på miljøet med henblik på, om der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Efter endt screening skal der foretages en høring af berørte myndigheder vedrørende resultatet af screeningen.

Bilag
1. Oversigtskort med eksempel på adgangs- og parkeringsforhold.
2. Kortbilag - skitse hvor byggeriet tænkes opført.
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Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
•

at der udarbejdes lokalplan for et område ved Højene Skole og SHI med
henblik på en ændring af zonestatus.

Historik

Teknik- og Miljøudvalget, 11. oktober 2010, pkt. 8:
Sagen udsættes med henblik på afklaring i forhold til skolestrukturdebatten og i
forhold til at indhente oplysninger om behandling i Fritids- og Kulturudvalget og
Børne- og Undervisningsudvalget.
Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2010, pkt. 4:
Projektet kvalificeres i samarbejde med Børne- og Kulturområdet, herunder byzoneafgrænsning, og forelægges Fritids- og Kulturudvalget. Sagen genoptages
på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden, når skolestrukturdebatten er afsluttet.
Beslutning
Fritids- og Kulturudvalget indstiller, at der udarbejdes en ny lokalplan for området, således at den fornødne ombygning og udvidelse af Højene Skole kan realiseres.
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20.04.00-Ø40-1-11
4.
Det Grafiske Værksted ansøger om videreførelse af det tidligere
amtstilskud

Resumé
Det Grafiske Værksted ansøger om en videreførelse af tidligere amtstilskud, som
i perioden 2007 - 2010 har været givet Det Grafiske Værksted gennem Den Regionale Kulturaftale i Nordjylland. Tilskuddet er givet til udarbejdelse af udviklingsplan. Tilskuddet for 2010 udgjorde 154.746. kr.
Der ansøges for 2011 om en forhøjelse af det oprindelige kommunale driftstilskud på 154.000. kr.

Sagsfremstilling
Det Grafisk Værksted har i en årrække modtaget henholdsvis amtstilskud, senere tilskud via overgangsordningen, administreret af Kulturregion Nordjylland ved
Aalborg Kommune. Ved udløbet af den fireårige overgangsordning (2007 - 2010)
overtog Hjørring Kommune, via bloktilskud, muligheden for at fordele disse midler.
Fra 2011 fordeles tilskud på under 250.000. kr. til de enkelte hjemstedskommuner på det almindelige bloktilskud.
Tilskud på over 250.000. kr. forbliver i staten.
På den baggrund anmoder Det Grafiske Værksted om en forhøjelse af det oprindelige kommunale driftstilskud på 154.000. kr.
Det Grafiske Værksted anfører, at de offentlige tilskud i øjeblikket er afgørende
for værkstedets økonomi.
Det Grafiske Værksted arbejder målrettet mod en forbedring af Værkstedets indtjening og dermed en højere grad af selvfinansiering. Således har man netop taget et stort nyt display-system i brug, revideret og fornyet Værkstedets hjemmeside, samt lånt ledige forretningslokaler i Hjørring midtby til udstillingsfaciliteter.
Derudover arbejdes der på projekt "Nordjysk kunst i Nordjyske kommuner" og et
helt nyt samarbejde med Aalborg Universitet "Center for intuition".
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Lovgrundlag
Ingen bemærkninger

Økonomi
Hjørring Kommune har modtaget 344.000 kr. via bloktilskud, som herefter prioriteres af Fritids- og Kulturudvalget.
Der er allerede prioriteret flg. for 2011:
Hjørring Musikforening:
Nordjysk Jazz:
I alt:

12.500
20.000
32.500

kr.
kr.
kr.

Tilbageværende midler til prioritering: 311.500 kr.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag:
Ansøgning fra Det Grafiske Værksted.

Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
•

at udvalget drøfter ansøgningen og efterfølgende prioriterer et eventuelt
tilskud via de resterende bloktilskudsmidler.

Beslutning
Fritids- og Kulturudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen fra Det Grafiske Værksted med 150.000,- kr.
Udvalget forventer, at Det Grafiske Værksteds beskrevne fremtidige tiltag giver
øgede indtægter. Det Grafiske Værksted kan derfor ikke forvente at modtage tilskud i samme størrelsesorden i 2012 og fremover.
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00.01.00-A21-5-10
5.

Orientering fra formanden

Sagsfremstilling
a. Skrivelse vedr. Hirtshals Museum (bilag).
b. Eventuel FK-udvalgstur.
Der indkaldes til møde omkring udvalgets ønsker.
c. Biblioteksforeningens årsmøde.
d. Tårs Idrætscenter
Pkt. a-d: Til orientering.

00.01.00-A21-45-09
6.

Forvaltningen orienterer

Til orientering.

00.01.00-A01-29-07
7.

Orientering fra medlemmerne

a. Der ønskes et punkt til næste møde: ”Drøftelse omkring kommunens idrætsfaciliteter”
Til orientering.
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