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20.00.00-Ø40-2-11
1.

Ansøgning fra Håndværkernes Hus om støtte på 40.000 kr.

Resumé
Håndværkernes Hus ansøger om støtte til drift på 40.000 kr.
Med baggrund i møde afholdt d. 24.01.2011 på borgmesterkontoret mellem repræsentanter fra Håndværkernes Hus og kommunen, aftaltes det at Håndværkernes Hus skulle fremsende en ansøgning til Fritids og Kulturudvalget om driftsstøtte.

Sagsfremstilling
Håndværkernes Hus ansøger om støtte til drift på 40.000 kr.
Håndværkernes Hus har bestået i 11 år. Det betegnes af formanden som et museum, hvor der dagligt foregår aktiviteter. Der er i øjeblikket ca. 46 personer tilknyttet huset samt en arbejdende bestyrelse.
Huset betegnes ligeledes som et socialt værested samt et arbejdende værksted.
Håndværkernes hus har tidligere modtaget tilskud fra Fritids- og Kulturområdet, i
form af éngangsbeløb.
På fremsendte ansøgning er der, som tidligere, tale om et éngangsbeløb, og det
er således bestyrelsen for Håndværkernes Hus' forhåbning, at man fremadrettet
kan klare de økonomiske udfordringer uden kommunal støtte.
I oktober 2008 ansøgte Håndværkernes Hus Fritids- og Kulturudvalget om
50.000 kr. til dækning af husleje. Fritids- og Kulturudvalget bevilgede 20.000 kr.
og videresendte ansøgningen til Sundhed-Ældre-Handicap (SÆH). Udvalget
valgte at videresende ansøgningen, da Håndværkernes Hus både har et kulturelt
og et socialt sigte.
Håndværkernes Hus modtog 10.000 kr. fra SÆH.
Ved udgangen af 2010 havde Håndværkernes Hus en positiv egenkapital på
13.163 kr.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten
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Økonomi
Udgiften kan evt. finansieres af Kultursatspuljen, der p.t. udviser en saldo på
697.500 kr. (ekskl. moms 707.200 kr.)

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Bilag
•
•
•
•

Ansøgning fra Håndværkernes Hus
Svarbrev til Håndværkernes Hus af 21. november 2008
Vedtægter for Håndværkernes Hus
Resultatoversigt for Håndværkernes Hus.

Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
• at ansøgningen drøftes, og der tages stilling til et evt. tilskud som et engangs
beløb i 2011.
• Det indstilles ligeledes, at samarbejdet mellem Håndværkernes Hus og Vendsyssel Historisk Museum udvikles omkring modtagelse, registrering og opbevaring af genstande og arkivalier.

Beslutning
Der bevilges 30.000 kr. Der henstilles til, at formanden tager kontakt til formanden for Sundhed-Ældre-Handicap (SÆH) med henblik på at finde de resterende
10.000,- kr. samt en fremtidig fælles sikring af tilskud.
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• 20.03.00-Ø40-2-11
2.

Ansøgning fra Bagterp Blæseorkester om støtte til nye instrumenter

Resumé
Ansøgning fra Bagterp Blæseorkester om støtte til nye instrumenter.

Sagsfremstilling
Bagterp Blæseorkester søger om støtte til nye instrumenter.
Orkesteret har løbende udskiftet instrumenter, når der har været behov for det.
Bagterp Blæseorkester ejer en del af de særligt kostbare instrumenter, der benyttes af orkesterets medlemmer. Medlemmerne låner de særligt dyre instrumenter
af Bagterp Blæseorkester.
Man er nu i den situation, at der er behov for udskiftning af 3 af de større instrumenter, nemlig 1 tuba og 2 euphoniums.
Investeringsmæssigt beløber anskaffelserne sig til 140.000 kr., hvilket er mere
end orkestret selv kan klare, selvom orkestret har indtægter fra forskellige arrangementer og fra medlemskontingenter. Resultatopgørelsen for perioden 1. maj
2009 til 30. april 2010 viser et underskud på 6.171 kr.
Det er ikke muligt for Bagterp Blæseorkester at låne de nævnte instrumenter ved
Hjørring Musiske Skole og Statens Musikråds Instrumentbank er nedlagt.
Det fremgår af ansøgningen, at Bagterp Blæseorkester er stiftet i 1973 af lærere
og elever på Bapterpskolen. Det er dog et selvstændigt orkester, der ikke modtager tilskud fra skolen eller kommunen. Orkesteret er medlem af Danmark Amatørorkesterforening, og har i dag 36 medlemmer. Orkesteret kan inden længe
fejre 40 års jubilæum.
Orkesteret deltager i ca. 12-16 forskellige arrangementer af lokal karakter i løbet
af året. Man afholder selv 4 koncerter om året, nemlig en forårskoncert, en efterårskoncert, en sommerkoncert samt en julekoncert. Ca. hvertandet år har der
været tradition for en 4-dages tur til udlandet, fortrinsvis Tyskland.
Fritids- og Kulturudvalget bevilgede i 2010 et beløb på 5.000 kr. til indkøb af nye
uniformer.
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Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Udgiften kan evt. finansieres af Kultursatspuljen, der p.t. udviser en saldo på
697.500 kr. (ekskl. moms 707.200 kr.)

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
•

at ansøgningen drøftes med henblik på stillingtagen.

Beslutning
Fritids- og Kulturudvalget vil støtte Bagterp Blæseorkester med 10.000 kr.
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20.03.00-Ø40-1-11
3.

Ansøgning fra Vendsyssel Festival om støtte på 40.000 kr. for 2011.

Resumé
Ansøgning fra Vendsyssel Festival om støtte på 40.000 kr. for 2011.

Sagsfremstilling
Vendsyssel Festival ansøger om støtte på 40.000 kr. til gennemførelsen af koncerter i sæsonen 2011.
Der afholdes koncerter i Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Jammerbugt kommune. Alle kommunerne bidrager med tilskud til koncerterne.
Vendsyssel Festival oplyser følgende vedr. tilskud og koncerter i 2010:

Kommune
Hjørring kommune
Frederikshavn kommune
Brønderslev kommune
Jammerbugt kommune
Aalborg kommune

Antal koncerter

Tilskud

24
15

40.000 kr.
40.000 kr.

1
12
3

10.000 kr.
10.000 kr.
25.000 kr.

Udover alm. kommunalt tilskud har Vendsyssel Festival modtaget tilskud i henhold til den 4-årige overgangsordning. I 2010 har Vendsyssel Festival modtaget
60.000 kr. via overgangsordningen.
For 2011 har Fritids- og Kulturudvalget vedtaget at bevilge 20.000 kr. Tilskuddet
er finansieret af det bloktilskud, som Hjørring Kommune har modtaget efter ophør
af den 4-årige overgangsordning. Hjørring Kommune har modtaget 344.000 kr.
via bloktilskud.
Vendsyssel Festival modtager ligeledes tilskud fra Kunststyrelsen, fonde og virksomheder.

Hjørring Kommune
8. marts 2011
Side 7.

Markedsføring:
Det oplyses, at der anvendes næsten 100.000 kr. til PR for hele festivalen i form
af brochurer (25.000 stk., der fordeles blandt andet fra turistkontorer og biblioteker), plakater, annoncer og billetter til alle koncerter, som festivalens styrelse står
for og de mange lokalt arrangerede koncerter.
Beløbet til markedsføring svarer til det beløb, som de 4 kommuner i Vendsyssel
tilsammen har ydet i tilskud for 2010.
Effekten af Vendsyssel Festival.
Gennem de mange år har Vendsyssel Festival været et af sommerens kulturelle
fyrtårne i Nordjylland til glæde for de mange fastboende og de mange turister,
der gæster landsdelen. Mange turister planlægger ferien efter, hvornår der er
koncerter i forbindelse med festivalen, som de ønsker at overvære.
Festivalen er af Visit Nordjylland blevet fremhævet som et arrangement, det er
meget værd at slutte op om og støtte.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Udgiften kan evt. finansieres af Kultursatspuljen, der p.t. udviser en saldo på
697.500 kr. (ekskl. moms 707.200 kr.)

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Ansøgning fra Vendsyssel Festival af 30. januar 2011.

Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
•

at ansøgningen drøftes med henblik på stillingtagen.
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Beslutning
Udvalget støtter Vendsyssel Festival med det ansøgte beløb, 40.000,- kr.
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20.03.01-Ø40-3-11
4.
Ansøgning fra Hjørring Teater om finansiering af udgifter til "Opera i
det fri" i 2011

Resumé
Ansøgning fra Hjørring Teater om finansiering af udgifterne til udendørsarrangementet "Opera i det fri" med Den Kongelige Opera i Sct. Knuds Kilde 2011.

Sagsfremstilling
Hjørring Teater søger om en kommunal finansiering af udgifterne på 81.250 kr. til
gennemførelse af en operakoncert i Sct. Knuds Kilde.
Hjørring Teater har for andet år i træk fået tilbudt at afvikle "Opera i det fri" med
den Kongelige Opera på friluftsscenen i Skt. Knuds Kilde. Arrangementet er planlagt til søndag d. 14. august 2011.
Det Kongelige Teater, Sct. Knuds Kilde
Hjørring Teater har samarbejdet med Det Kongelige Teater omkring Sommerballettens besøg i Sct. Knuds Kilde i 2008 og 2009. Sct. Knuds Kilde var den perfekte ramme for et udendørsarrangement. Hjørring Teater fortsatte samarbejdet
med Det Kongelige Teater omkring "Opera i det fri 2010", hvor 3.000 mennesker
oplevede arrangementet.
Det er kun ganske få kommuner, der får mulighed for at vise dette særlige arrangement. Alle er valgt ud af det Kongelige Teater på grund af deres beliggenhed
og evner til at løfte opgaven.
"Opera i det fri 2011"
En håndfuld af Den Kongelige Operas solister præsenterer sammen med en pianist uddrag fra berømte operaer og opefter, og det hele kædes sammen af en
konferencier, som sidste år var en af Den Kongelige Operas mest kendte sangere, barytonen Guido Paevatalu.
Effekten af "Opera i det fri 2011"
Ønsket med "Opera i det fri 2011" er at publikum skal opleve en folkefest. Det
gælder både for dem, der er vant til at opleve opera og for dem, som ikke er så
fortrolige med opera.
Konceptet for "Opera i det fri" er, at hele arrangementet skal være gratis for publikum.
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Normalt skal man køre langt for at opleve opera på højt niveau, hvis man bor i
Hjørring. Mange vil måske få deres første operaoplevelse i Sct. Knuds Kilde.
"Opera i det fri 2011" vil være med til at styrke sommerturisternes opmærksomhed omkring Vendsyssel og Hjørring.
Markedsføring
Det vil fremgå i alt officielt materiale om arrangementet, at arrangementet er støttet af Hjørring Kommune. Derudover har Hjørring Kommune mulighed for at profilere sig omkring arrangementet forinden, og på selve dagen. Hjørring Teater
hjælper gerne med koordinering og konkret profilering.
I forbindelse med åbningen af arrangementet vil der være mulighed for, at en
person fra Hjørring Kommune kan byde velkommen.
Udgiftsrammen / økonomi
1. 62.500 kr. for Det Kongelige Teaters optræden og medvirken.
2. 18.750 kr. (anslået) til transport, stemning af flygel, toiletvogne m.m.
Der opkræves ikke entre. Udgifter til moms kan derfor ikke indgå i Hjørring Teaters momsafregning. Hjørring Teater søger derfor om tilskud til det samlede beløb incl. moms.
Den samlede udgiftsramme er således på 81.250 kr.
Nykredit er hovedsponsor for turneen.
Fritids- og Kulturudvalget bevilgede i 2010 et beløb på 35.000 kr. til arrangementet.
Sagen blev af Fritids- og Kulturudvalget videresendt til forelæggelse for Økonomiudvalget med henblik på stillingtagen til restfinansiering. Begrundelsen herfor
var, at der var tale om et kulturarrangement med en betydelig markedsføringsværdi i forhold til bl.a. turisterne. Økonomiudvalget bevilgede restbeløbet på
30.000 kr.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Udgiften kan evt. finansieres af Kultursatspuljen, der p.t. udviser en saldo på
697.500 kr. (ekskl. moms 707.200 kr.)
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Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
•

Ansøgning fra Hjørring Teater af 18. februar 2011.

•

Supplerende oplysninger fra Hjørring Teater af 28. februar 2011.

Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
•

at ansøgningen drøftes med henblik på stillingtagen.

Beslutning
Udvalget bevilger et tilskud på 35.000,- kr. til Hjørring Teater. Der skal forelægges et regnskab efter koncerten.
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20.03.01-Ø40-6-10
5.

Støtte til jazzkoncert den 15. marts 2011

Resumé
Foreningen Nordjysk Jazz blev nedlagt d. 11. december 2010.
Peder Kjeldgaard og Per Thomsen, der begge er tidligere bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Jazz søger om et tilskud på 15.000 kr. til en koncert med det danske orkester Sophisticated Ladies, saxofonisten Christina Dahl og Buster Cooper, USA på Metropol, Hjørring, den 15. marts 2011.

Sagsfremstilling
Baggrund
Den 12. oktober 2010 underskrev Per Thomsen og Peder Kjeldgaard som
formand og næstformand for Nordjysk Jazz kontrakt med det danske orkester
Sophisticated Ladies om en koncert med saxofonisten Christina Dahl og
Buster Cooper, USA, til afholdelse i Metropol, Hjørring, den 15. marts 2011.
For at opfylde aftalen med de optrædende, og fordi koncerten er en del af en
længere koncertturne, har Per Thomsen og Peder Kjeldgaard valgt at arrangere
koncerten.
Tilskud
Nordjysk Jazz søger i henhold til vedhæftet ansøgning om 15.000 kr. i tilskud til
arrangementet.
Regnskabet for Nordjysk Jazz i 2010 er ikke endeligt afsluttet, men det forventes,
at det afsluttes med et akkumuleret underskud ved udgangen af 2010 på omkring
2.500 kr.
Der var, inden Nordjysk Jazz blev nedlagt, afsat 40.000 kr. til Nordjysk Jazz i
2011,
nemlig 20.000 kr. fra "kultursatspuljen" og 20.000 kr. fra "overgangspuljen".
Det nævnte beløb kommer ikke til udbetaling efter foreningens nedlæggelse.
Spar Nord Fonden søges ligeledes om et tilskud til koncerten.
Kunstnerisk profil
Det er et markant profilarrangement for Hjørring.
Koncerten er en del af en turne, der ligeledes besøger:
Kulturstationen (Skørping),
Flensborghus (Flensborg, Tyskland),
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Rytmeposten (Odense) og
Copenhagen Jazzhouse (København).
Buster Cooper (81 år) er én af de få nulevende medlemmer af det berømte Duke
Ellingtons Orkester. Per Thomsen har været en særdeles central person i tilrettelæggelsen af turneen.
Koncerten er en kunstnerisk vægtig afslutning på den række af over 100 koncerter, som Nordjysk Jazz har stået for de sidste 12 år i Hjørring.
Budget
Udgifter
Honorar
PR (plakater +
program)
Annoncer
Transport (Kbh.Hjørring retur)
Overnatning – Hotel Phønix, specialpris
Billetsalg (Teaterbutikken)
Leje af sal, Metropol
Diverse (Kodaafgift og bespisning af band)
I alt

18.000 kr.
1.000 kr.
2.000 kr.
3.600 kr.
1.950 kr.

1.615 kr.
1.500 kr.
2.500 kr.

32.165 kr.

Hjørring Kommune tilskud

15.000 kr.

Sponsorer
Indtægter

3.000 kr.
14.400 kr.

I alt

32.400 kr.
Overskud

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

235 kr.
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Økonomi

Udgiften kan evt. finansieres af Kultursatspuljen, der p.t. udviser en saldo på
697.500 kr. (ekskl. moms 707.200 kr.)

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Ansøgning af 19. februar 2011 med budget for arrangementet samt plakat.

Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
•

at ansøgningen drøftes med henblik på stillingtagen.

Beslutning
Udvalget bevilger 15.000,- kr. til Nordjysk Jazz, under forudsætning af at arrangementet kan afvikles i henhold til styrelsesloven.
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6.
Ansøgning fra Fortuna om støtte på 0,15 mio. kr. i 2011 til projektet
Talentcenter Nord

Resumé
Ansøgning fra Fortuna om støtte på 0,15 mio. kr. i 2011 til Talentcenter Nord.

Sagsfremstilling

Fortuna Hjørring ansøger om støtte på 0,15 mio. kr. til projektet Talentcenter
Nord.
Af ansøgningen fremgår, at Fortuna Hjørring har som mål at styrke udviklingen af
nordjyske ungdoms-elitespillere i pigefodbold. Projektet skal i samarbejde med
de nordjyske klubber sikre de største talenter i alderen 12-17 år optimal træning.
Projektet er sat i gang i januar 2007, og er nu inde i sin femte sæson. At det sker
hos Fortuna Hjørring er naturligt, da Fortuna Hjørring er KTU-klub under DBU, og
derfor er forpligtet til at søge at udvikle talenter i Nordjylland.
For Fortuna Hjørring er det langsigtede mål med Talentcenter Nord at udvikle
nordjyske spillere til klubbens elitehold i 3F-Ligaen. Fortuna Hjørring er sportsligt
og organisatorisk et lokomotiv i dansk kvindefodbold, og denne position agter
klubben målrettet at forstærke med denne satsning. For nordjysk pige- og kvindefodbold som helhed vil Talentcenter Nord desuden betyde et generelt løft i
kvaliteten på både spiller- og trænersiden, idet klubtrænerne også tilbydes tilknytning til Talentcenter Nord.
Budget for 2011:
Udgifter:
Rekvisitter – træningssæt

45.000 kr.

Trænerudgifter
Trænere
Administrator

103.000 kr.
10.500 kr.

Transport
Tur til landskampe

10.000 kr.
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Anden transport
Træningssamlinger
3 dage i efterårsferien
Sundhedssektor
Trænerkurser for udenbys trænere
Møde med forældre mv.
Deltagelse i Dallas Girl Cup
Udgifter i alt

20.000 kr.
41.250 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
3.000 kr.
156.400 kr.
409.150 kr.

Der er ingen indtægter, da spillerne deltager gratis.
Fortuna søgte i 2009 og 2010 om bevilling af 150.000 kr. til talentarbejdet. Fritids- og Kulturudvalget bevilgede for hvert af årene 100.000 kr. med finansiering
af Kultursatspuljen.
I forbindelse med bevillingen for 2010 gjorde udvalget samtidig opmærksom på,
at udvalget i efteråret 2010 igangsætter en proces med henblik på at få formuleret en samlet fritids- og kulturpolitik. Denne vil også omfatte eliteområdet, således at eventuelle fremtidige tilskud vil blive afpasset i forhold til en kommende
eliteidrætspolitik.

Lovgrundlag
Eliteidrætsloven trådte i kraft den 1. juni 2004, og der er dermed givet en klar lovhjemmel til, at kommunen kan støtte eliteidrætten.
Støtten til eliteidrætten kan antage mange former, og det er op til kommunerne
selv at afgøre, hvilken form for støtte, det vil være relevant at yde til den lokale
eliteidræt.

Økonomi

Udgiften kan evt. finansieres af Kultursatspuljen, der p.t. udviser en saldo på
697.500 kr. (ekskl. moms 707.200 kr.)

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.
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Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Ansøgning fra Fortuna om støtte til Talentcenter Nord.
2. Budget for Fortunas talenttræning for 2011.

Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
• at ansøgningen drøftes med henblik på stillingtagen.

Beslutning
Udvalget bevilger 100.000,- kr. til Fortuna Hjørring, mod fremsendelse af regnskab for 2010.
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04.08.09-Ø40-1-11
7.
Ansøgning fra Idrætscenter Vendsyssel om forhøjelse af det kommunale driftstilskud i forbindelse med udbygning af idrætsfaciliteter

Resumé
Ansøgning fra Idrætscenter Vendsyssel om forhøjelse af det kommunale driftstilskud i forbindelse med udbygning af faciliteterne ved Idrætscentret.

Sagsfremstilling
Bestyrelsen i Idrætscenter Vendsyssel ansøger om forhøjelse af det kommunale
driftstilskud med henblik på udbygning af udbygning af faciliteterne ved Idrætscentret.
Der søges om en stigning i Idrætscentrets årlige tilskud med 0,40 mio. kr., fordelt
med en stigning på 0,20 mio. kr. i 2012, 0,10 mio. kr. i 2013, og 0,10 mio. kr. i
2014.
Forhøjelse af det årlige tilskud vil betyde, at Idrætscenter Vendsyssel får mulighed for at foretage investeringer på 23 mio. kr. til udbygning af faciliteterne ved
Idrætscentret.
Udbygningen omfatter:
•

Etablering af en FIFA-godkendt kunststofbane, beliggende som opvisningsbane foran Idrætscentret.

•

Etablering af et antal 3- og 7-mands baner i tilknytning til kunststofbanen.

•

Etablering af ekstra omklædningsfaciliteter.

•

Opførelse af lagerhal og maskinhal.

•

Større udbygning af nuværende motions- og genoptræningscenter.

•

Etablering af udemiljø i området mellem Børnenes Jord og Idrætscentret,
hvor Idrætscentret bl.a. forventer at placere en Multibane, gerne i størrelsen 40 x 20 m, samt et rekreativt miljø med petanque og legeplads.

•

Renovering og integration af områdets 2 tennisbaner, således at de kan
indgå i Idrætscentret mange tilbud på samme måde som de nuværende
squashbaner. Det er dog en forudsætning, at Vrå Tennisklub er med på
ideen.
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Såfremt der er plads i økonomien arbejder Idrætscentret desuden med etablering
af et BMX-anlæg i forlængelse af Idrætscentrets parkeringsområde, idet nærmeste bane i en ordentlig kvalitet i dag ligger i Bjerringbro.
Ovennævnte investeringer er dog ikke en rentabel forretning alene, selv med det
ansøgte tilskud fra Hjørring kommune. Derfor er det planen at etablere overnatningsfaciliteter med 70 sengepladser, således at der kan tilbydes træningslejr,
samt overnatningsmuligheder. Med en forventet belægning omkring 4.000 overnatninger og det øgede driftstilskud vil der således kunne etableres en økonomi,
der kan bære investeringen på 23 mio. kr.

Økonomi
Idrætscenter Vendsyssel modtager et årligt driftstilskud. Tilskuddet for 2011 udgør 1,208 mio. kr.
Et eventuelt forhøjet driftstilskud kan delvis finansieres af de budgetterede midler
til fælles formål til selvejende haller. For 2011 udgør beløbet 0,30 mio. kr. Af de
0,30 mio. kr. er der dog forlods reserveret 0,20 mio. kr. til forhøjet driftstilskud til
Tornby-Hallen i forbindelse med hallens udvidelsesplaner.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Henvendelse fra Idrætscenter Vendsyssel af 11. februar 2011.
2. Oversigtsplan.

Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
•

at ansøgningen drøftes med henblik på stillingtagen.

Beslutning
Udvalget bevilger 200.000,- kr. til Idrætscenter Vendsyssel i 2012, og herefter
tillægges i 2013 yderligere 100.000,- kr. til dette beløb, i alt 300.000 kr.
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Desuden tillægges i 2014 yderligere 100.000,- kr. til dette beløb, i alt 400.000 kr.,
i forøget driftstilskud.
Udvalget godkender projektet som forelagt, og finansieringen samt evt. kompenserende besparelser indarbejdes i budgettet for 2012, 2013 og 2014. Børge Bech
er positiv overfor projektet, men ønsker, at det skal indgå i den samlede budgetprioritering.
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04.08.09-Ø40-1-11
8.
Henvendelse fra Idrætscenter Vendsyssel om stillingtagen til muligheden for forhøjelse af driftstilskuddet til evt. etablering/renovering af Atletikstadion i Vrå

Resumé
Henvendelse fra Idrætscenter Vendsyssel med anmodning om stillingtagen til
muligheden for forhøjelse af det kommunale driftstilskud i forbindelse med evt.
etablering/renovering af Atletikstadion i Vrå.

Sagsfremstilling
Idrætscenter Vendsyssel anmoder om stillingtagen til forhøjelse af det årlige
kommunale driftstilskud med 0,20 - 0,25 mio. kr. til evt. etablering/renovering af
Atletikstadion i Vrå.
Som baggrund for henvendelsen oplyses, at Fritids- og Kulturudvalget i møde
med Idrætscenter Vendsyssel den. 1. februar 2011 har givet udtryk for, at udvalget gerne ser, at Idrætscenter Vendsyssel renoverer områdets atletikfaciliteter,
således at Hjørring Kommunes Atletikstadion kan placeres i Vrå, som en del af
Idrætscenter Vendsyssel.
Idrætscentrets bestyrelse er positiv overfor ideen, og er i gang med at undersøge
de nærmere økonomiske forhold i forhold til en renovering og den fremtidige vedligeholdelse af et sådant anlæg. Umiddelbart vurder bestyrelsen efter de første
prisindikationer, at der er tale om en investering på ca. 2 – 2,50 mio. kr.
For at kunne fortage en investering i denne størrelse uden at belaste Idrætscentrets driftsregnskab er Idrætscenter Vendsyssel nødt til at ansøge om en forhøjelse af det nuværende kommunale tilskud med ca. 0,20 - 0,25 mio. kr. Hvis
det viser sig, at investeringen bliver mindre end de 2 – 2,50 mio. kr., vil dette afspejle sig i forhøjelsen af det kommunale tilskud.
Hvis Idrætscentret skal arbejde videre med ønsket om placering af Hjørrings Atletik-stadion som en del af Idrætscentret, skal bestyrelsen have en positiv accept
fra Fritids- og Kulturudvalget. I givet fald vil bestyrelsen inddrage atletikklubben i
kravene og muligheden for renovering af atletikfaciliteterne.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.
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Økonomi
Idrætscenter Vendsyssel modtager et årligt driftstilskud. Tilskuddet for 2011 udgør 1,208 mio. kr.
Et eventuelt forhøjet driftstilskud kan delvis finansieres af de budgetterede midler
til fælles formål til selvejende haller. For 2011 udgør beløbet 0,30 mio. kr. Af de
0,30 mio. kr. er der dog forlods reserveret 0,20 mio. kr. til forhøjet driftstilskud til
Tornby-Hallen, i forbindelse med hallens udvidelsesplaner.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Henvendelse fra Idrætscenter Vendsyssel af 11. februar 2010.

Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
•

at ansøgningen drøftes med henblik på stillingtagen.

Beslutning
Udvalget drøftede punktet, og ønsker en dialog med diverse interessenter, inden
endelig stillingtagen til bevillingen.
Børge Bech deltog ikke i behandlingen af punktet.
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21.00.00-P22-1-11
9.

Forslag til Bibliotekspolitik for 2011-2014

Resumé
Forslag til Bibliotekspolitik for 2011-2014.

Sagsfremstilling
Forslag til Blbliotekspolitik for 2011-2014.
At forslaget fremgår
Bibliotekernes arbejdsgrundlag
I Lov om biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000 og i bekendtgørelsen af 24. oktober 2000 er folkebibliotekernes opgaver og formål beskrevet:
Formålet er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, musik og andre egnede materialer til rådighed. Folkebibliotekerne skal også formidle information om samfundsforhold, bl.a. kommunal og statslig information.
Loven fastslår gratisprincippet og stiller krav om alsidighed, kvalitet og aktualitet
ved udvælgelse af materialer samt ligestilling af materialer. Endvidere skal kommunen så vidt mulig sørge for, at der gives tilbud til borgere, der ikke kan komme
på biblioteket, at åbningstiderne tilpasses brugernes behov, og at der oprettes
filialer eller andre betjeningstilbud.
Hjørring Bibliotekernes mission
”Vi oplyser og berører mennesker”
Hjørring Bibliotekernes vision
”Vi udvikler vidensamfundets folkebibliotek for at styrke
brugernes innovative og kreative færdigheder i det globale samfund
Målsætninger for Hjørring Bibliotekerne 2011-2014
Hjørring Bibliotekerne anvender den biblioteksmodel, som beskrives i rapporten
”Folkebibliotekerne i Vidensamfundet”, bilag 1, Styrelsen for Bibliotek og Medier,
2010.

Lovgrundlag
Biblioteksloven.
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Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Forslag til Biblioteksplan.

Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
•

at biblioteksplanen godkendes.

Beslutning
Udvalget udsætter punktet med henblik på et ønske om en mundtlig gennemgang af biblioteksplanen, med bibliotekschefen.
Børge Bech deltog ikke i behandlingen af punktet.
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20.00.00-P20-2-11
10.

Ansøgning om støtte til "Twitcherne" - spillefilm

Resumé
Deluca Film har søgt Hjørring Kommune om støtte til udvikling og afholdelse af
en filmworkshop for unge i Vendsyssel, og til udvikling/præproduktion af spillefilmen "Twitcherne". Workshoppen tager sit afsæt i manuskriptudvikling og præproduktion af spillefilmen. I alt er søgt om 80.000 kr.

Sagsfremstilling
Deluca Film har søgt Hjørring Kommune om støtte til udvikling og afholdelse af
en filmworkshop for unge i Vendsyssel og til udvikling/præproduktion af spillefilmen "Twitcherne"*. Workshoppen tager sit afsæt i manuskriptudvikling og præproduktion af spillefilmen. I alt er søgt om 80.000 kr.
Workshoppen afholdes af Christian Dyekjær, der er instruktør og manuskriptforfatter på "Twitcherne", og sammenkædes med produktionen af filmen. "Twitcherne" anvendes således som case i workshoppen.
Workshoppens målgruppe er unge, der er interesseret i film, og som ønsker en
lidt dybere forståelse af, hvad arbejdet med film indeholder. Workshoppen tager
sit udgangspunkt i manuskriptarbejde og instruktion, men vil også indeholde en
gennemgang af betydningen af øvrige masterfunktioner, som indgår i arbejdet
med at skabe en film.
Workshoppens deltagere får mulighed for på udvalgte tidspunkter at følge præproduktion, optagelse og postproduktion af "Twitcherne". Herved knyttes teori og
praksis tæt sammen.
Idéen med filmworkshoppen er, at den skal være med til at skabe et kreativt produktionsmiljø for unge filmmagere i Nordjylland. Projektets sammenkædning af
produktion af film og afholdelse af filmworkshop for unge er nyskabende, og vurderes at være af stor værdi for unge talenter, specielt i Nordjylland, hvor filmproduktionen generelt er sjældnere end f.eks. i hovedstadsområdet.
I "Erhvervsudviklingsstrategi for Hjørring Kommune" fra juni 2008 er en film og
medie satsning prioriteret med tre overordnede mål: at sikre økonomisk støtte til
film, at skabe nye kreative uddannelser og at skabe vækst i film- og medierelaterede virksomheder.
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I den sammenhæng har Hjørring Kommune i 2009 meldt sig ind i Den vestdanske Filmpulje, der støtter udvikling af det vestdanske produktionsmiljø gennem
tilskud til film, tv- og multimedieproduktion. Særligt projekter som understøtter
produktionsmiljøet i foreningens medlemskommuner er højt prioriteret.
Hjørring Kommune er ligeledes aktiv medspiller i et andet parallelt og tværregionalt samarbejde mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland; "Cross Media". Cross Media har til formål at skabe flere kreative arbejdspladser i regionerne, baseret på øget samarbejde i de kreative erhverv og en stærkere kobling til
teknologi- og videnvirksomhederne.
Hjørring Kommune er aktuelt kommunal primusmotor i et samarbejde med Deluca Film omkring udviklingen af julekalenderen "Ludvig og julemanden", der vises
på TV2 i december 2011 (en julekalender, der er blevet til på initiativ fra Hjørring
Kommune, og som tager udgangspunkt i Vendsyssels kulturhistorie og historien
om Stygge Krumpen). Julekalenderen optages netop nu på Børglum Kloster.
Frederikshavn og Brønderslev Kommuner deltager i projektet og bidrager økonomisk.
Administrationen vurderer, at projektet understøtter intentionerne i Hjørring
Kommunes film og medie satsning, som den er beskrevet i "Erhvervsudviklingsstrategi for Hjørring Kommune", og at det spiller sammen med kommunens engagement i henholdsvis Den vestdanske Filmpulje og i Cross Media. Samtidig er
projektet et tværkommunalt projekt, der kan være med til at udvikle samarbejdet
omkring kultur-erhverv i de Vendsysselske kommuner.
Der foreligger ikke et endeligt budget for projektet. Det er oplyst, at Frederikshavn Kommune bidrager med 80.000 kr. til projektet. Det er ligeledes oplyst, at
der er taget kontakt til Visit Nordjylland, og at der vil blive taget kontakt til Kulturaftale Nord og LAG Vendsyssel for at få økonomisk støtte til projektet.
*"Twitcherne" er en spillefilm, der handler om en far og søns passionerede interesse for fugle og deres fælles deltagelse i "twitching" - en sport, der handler om
at se flest muligt sjældne fugle. Filmen handler blandt andet om sønnens vigende
interesse for fugle og twitching og de konsekvenser, det har for sønnens forhold
til faren. Filmen planlægges optaget i Skagen i 2011.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten
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Økonomi
Det foreslåes, at Hjørring Kommune bevilger 50.000 kr. til projektet. Beløbet skal
sættes i forhold til, at Frederikshavn Kommune bidrager med 80.000 kr. "Twitcherne" indspilles i Skagen.
Finansieringen deles ligeligt mellem Fritids- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger

Direktionen indstiller:
•

at der bevilges 50.000 kr. til projektet.

•

at bevillingen gøres betinget af, at der fremlægges et budget for projektet,
hvoraf såvel forventede indtægter som udgifter fremgår.

Beslutning
Punktet udsættes.
Børge Bech deltog ikke i behandlingen af punktet.
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82.09.00-P05-1-10
11.
Igangsætning af detailanalyse af potentialet for energirenovering
med ESCO-princippet

Resumé
Som led i kommunens bestræbelser på at minimere energiforbruget i den kommunale bygningsmasse anbefales det Teknik- og Miljøudvalget og Fritids- og
Kulturudvalget, at Hjørring Kommune træffer beslutning om at hyre en rådgiver
for at indgå i nærmere analyse af potentialet for energirenovering efter ESCOprincippet, udmøntet ved forberedelse af udbud af to projekter for energirenovering af henholdsvis Bjergbyhallen og Tårshallen.

Sagsfremstilling
Som opfølgning på oplægget om energirenovering af kommunale bygninger, forud for byrådsmødet 27. oktober 2010 foreslås det, at kommunen går ind i en proces med forberedelse af to pilotprojekter, der kan give Hjørring Kommune fornøden viden og erfaring i brug af ESCO-princippet til energirenovering af de kommunale bygninger.
Energirenovering kan gennemføres som et ESCO-projekt, hvor der entreres med
et ESCO – ”Energi Service Company” – et energiserviceselskab om en kontrakt,
der analyserer, projekterer, sikrer/garanterer og gennemfører energibesparelser
ved energirenoveringen, som kan finansiere de nødvendige forbedringer og investeringer i bygningerne.
Der er allerede gennemført en række energibesparende tiltag i kommunens ejendomsportefølje, som sikrer lavere energiforbrug og mindre CO2 udslip. Disse tiltag er iværksat med baggrund i den ubegrænsede låneadgang til energibesparende tiltag for projekter i medfør af Lov om energimærkning, som i Hjørring
Kommune bliver anvendt til projekter med relativt kort tilbagebetalingstid – typisk
op til 5 år.
På samme måde kan man med fordel overveje at se på projekter, der har længere tilbagebetalingstid. Dette drejer sig typisk om projekter, hvor man også ser på
udskiftning af klimaskærmen, herunder efterisolering og udskiftning af tag og
ydervægge samt udskiftning af døre og vinduer.
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En sidegevinst ved energirenoveringsarbejde af denne karakter er, at man efterfølgende står tilbage med en klimaskærm, som i hovedtræk er gennemrenoveret
og med væsentligt længere levetid end den oprindelige bygning.
Kommunen foretager i 2011 en lovpligtig energimærkning af samtlige kommunale bygninger, hvor bygninger og installationer screenes og kortlægges i forhold til
energiforbrug, konstruktioner, og hvor potentielle besparelser påvises. Energimærkningsordningen giver altså i løbet af 2011 et klart billede af, hvor der med
fordel kan og skal investeres i energibesparende tiltag på kommunens bygningsmasse.
Indtil da er det væsentligt at få afprøvet ESCO som et virkemiddel til at få gennemført en afstemt og koordineret indsats på bygningsområdet, således at man
ikke kun ser snævert på reducering af bygningernes energiforbrug, men også har
øje på de afledte gevinster, der fremkommer ved totalrenovering af bygningernes
klimaskærm med baggrund i en målrettet energirenovering af bygningerne.
Administrationen foreslår derfor, at der tages initiativ til igangsætning af undersøgelse af potentialet for energirenovering af to kommunale bygninger, der vurderes egnede til formålet:
• Bjergbyhallen
• Tårshallen
Begge bygninger har som følge af deres alder og datidens byggeskik samt isoleringskrav et relativt stort energiforbrug. Samtidig har klimaskærmen en tilstand,
hvor renovering er påkrævet, ligesom installationer trænger til forbedringer, hvilket gør bygningerne egnede som pilotprojekter, i forhold til at se hvor langt man
kan komme med ESCO-modellen.
Administrationen foreslår at der hurtigst muligt i nært samarbejde med Fritids- og
Kulturområdet indledes forhandlinger med en rådgiver med specialviden omkring
ESCO-modellen, med henblik på at få leveret en rådgivningsydelse, der har til
formål at afdække rammerne, såvel lovgivningsmæssigt som økonomisk, forud
for igangsætning af et egentligt ESCO-projekt.
Derved bliver det muligt at gennemføre udbud af ESCO-projekterne blandt relevante ESCO-operatører. Rådgiveren skal således som led i arbejdet forberede
udbud af totalprojekt for energirenovering til passivstandard eller bedre af Bjergbyhallen og Tårshallen.
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Det tilstræbes at der sker en koordinering med interessenter omkring projekterne, således at disse høres i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag m.m.
Opgaven skal som udgangspunkt ikke medføre yderligere kommunale investeringer, som ikke kan rummes inden for de muligheder for udvidet låneadgang,
der er i medfør af Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse
af garantier m.v. samt Lov om energimærkning, hvor der er udvidet låneadgang
til energirenovering som følge af lovpligtig energimærkning.
Når rammerne for et udbud er endeligt klarlagt, kan der efter Tilbudsloven indhentes tilbud eksempelvis i indbudt licitation efter tildelingskriteriet ”økonomisk
mest fordelagtige tilbud”.
Såfremt kommunen som bygherre finder tilbuddet interessant, er det hensigten,
at der skal indgås en totalentrepriseaftale med en ESCO-virksomhed om kortlægning af energibesparelser, projektering og gennemførelse af energieffektiviseringer på de angivne bygninger. Rådgivningsarbejdet afsluttes i løbet af foråret
2011, hvor det endelige projekt vil blive fremlagt igen, med henblik på gennemførelse af de fysiske tiltag i indeværende år.
Projekterne bidrager, sammen med energimærkningen af de kommunale bygninger, til viden, som muliggør at der efterfølgende kan foretages vurdering af
princippernes anvendelighed i almindelighed i forhold til kommunens øvrige bygningsmasse, og det forventes, at der efter gennemførelsen af pilotprojekterne
laves opfølgning og afrapportering herfor.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
Lov om energimærkning.

Økonomi
Der indhentes underhåndsbud på rådgivningsbistand i forbindelse med forberedelse af udbudsmateriale for Bjergbyhallen og Tårshallen. Denne udgift finansieres af driften i 2011 ved hjælp af træk på energimærkningskontoen/energibesparelseskontoen, samt at udgifterne hertil senere pålignes projektet
for energirenovering af hallerne.

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

Bilag
Ingen.

Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller,
•

at der træffes beslutning om igangsætning af samarbejde med rådgiver
med henblik på at få leveret en rådgivningsydelse, der har til formål at afdække rammerne, såvel lovgivningsmæssigt som økonomisk, forud for
igangsætning af et egentligt ESCO-projekt,

•

at samme rådgiver i forbindelse med kortlægningsarbejdet forbereder udbud af projekt for energirenovering af Bjergbyhallen og Tårshallen til senere beslutning i Byrådet, og

•

at udgiften til rådgivningsydelsen senere pålignes de aktuelle projekter for
energirenovering af de pågældende bygninger.

Historik
Teknik- og Miljøudvalget, 28. februar 2011:
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.
Michael Karlborg deltog ikke i mødet.

Beslutning
Indstillingen tiltrædes.
Børge Bech deltog ikke i behandlingen af punktet.
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00.01.00-Ø09-2-11
12.

Månedsrapport for januar 2011

Resumé
Fritids- og Kulturudvalget behandler månedsrapporten for Fritids- og Kulturudvalget.

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes månedsopfølgningen for januar måned, der er en budgetopfølging pr. 30. januar 2011.
På baggrund af kendte data pr. januar måned er forventningen, at regnskabet for
Fritids- og Kulturudvalget vil balancere med det korrigerede budget for området.
I nedenstående skema fremgår den overordnede økonomiske situation pr. serviceområde.

Fritids- og kulturudvalget

Vedtaget BudTillægsget
bevillinger

Aktuelt
Budget

Forventet Forbrug
overførsel pr. 31/1

Forventet
Forbrug i regnskab
%
2011
Afvigelse

i mio. kr.
Sektor Fritid og kultur
Haller og bygninger
Kulturelle opgaver
Aktivitets- og lokaletilskud
Museer og teatre
Biblioteker
Sektor i alt

28,069
6,888
17,232
12,356
31,657
96,202

0,499
-0,006
0,000
0,000
-0,070
0,423

28,568
6,882
17,232
12,356
31,587
96,625

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

6,770
1,348
8,639
3,795
3,036
23,588

23,70 %
19,59 %
50,13 %
30,71 %
9,61 %
24,41 %

28,568
6,882
17,232
12,356
31,587
96,625

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Udvalget i alt

96,202

0,423

96,625

0,000

23,588

24,41 %

96,625

0,000

Der er ikke i ovenstående indregnet forventede overførsler fra 2010 til 2011. Disse vil være medregnet i opfølgningen pr. 28.02.2011. Den forventede overførsel
udgør 3,562 mio. kr.
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Den høje forbrugsprocent for sektoren skal ses i lyset af, at der på flere serviceområder laves tilskudsudbetalinger hhv. kvartalsvis, halvårligt og helårligt.

Lovgrundlag
Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 940 af 2. juli 2010.
LBK nr. 581 af 24. juni 2009 om kommunernes styrelse
Administrativ styring i Hjørring Kommune

Økonomi
Det forventes at regnskabet for Fritids- og Kulturudvalget vil balancere med det
korrigerede budget 2011.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Intet at bemærke.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Intet at bemærke.

Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
•

at månedsopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning
Månedsrapporten blev taget til efterretning.
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00.01.00-A21-5-10
13.

Orientering fra formanden

Næste møde foregår i Tårshallen med gennemgang af projektet, Sæsing
Baptistmenighed får 15 minutters gennemgang af status i forhold til projektet i Sæsing.

00.01.00-A21-45-09
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forvaltningen orienterer
Sysseltinget
Vendelbohus
Bagterphallen
Hjørring Rideklub
Kulturalliancemøde
Mødeindkaldelse vedr. Banefordeling.

Til orientering.

00.01.00-A01-29-07
15.
1.
2.
3.
4.
5.

Orientering fra medlemmerne
Ansøgningsfrist om midlerne fra "skolepuljen" vedrørende skolestrukturreformen.
Dialogen med brugerne af Sysseltinget.
Hirtshals Museum.
Herregården Odden.
Selvejende institutioner, lånefinansiering. Udvalget ønsker interesse om hvordan belåningen er sammensat, særligt med henblik på udlandslån.

Til orientering

Hjørring Kommune
8. marts 2011
Side 35.

Underskrifter

Niss Ribergaard

Henning Sigsgaard

Sven Bertelsen

Børge Bech

Jørgen Christensen

Michael Karlborg

Gert Storgaard

Kristine Gjedde

Jens Broen

