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19.03.00-Ø40-1-11
1.

Vendsyssel Historiske Museum.

Resumé
Ansøgning om midler til opretholdelse af åbningstiden på Hirtshals Museum de
sidste 3 måneder af 2011.

Sagsfremstilling
Vendsyssel Historiske Museum fremsender ansøgning om midler til at opretholde
åbningstiden på Hirtshals Museum de sidste 3 måneder af 2011.
Ansøgningen er udarbejdet af "Haveholdet" og "Fiskekrogen" ved Hirtshals
Museum og støttes af bestyrelsen ved Vendsyssel Historiske Museum.
Baggrunden for ansøgningen er, at det kommunale tilskud til Vendsyssel
Historiske Museum er nedsat fra 2010 til 2011. Som følge af besparelsen har
Vendsyssel Historiske Museum gennemført reduktioner ved blandt andet
Hirtshals Museum.
Det fremgår af ansøgningen, at gode bidrag og meget positiv medvirken fra alle
sider har gjort det muligt at skubbe opsigelsesdatoen for den faste medarbejder
ved Hirtshals Museum til 30. september 2011. Det betyder, at det normale
aktivitetsniveau nogenlunde kan fastholdes frem til 1. oktober 2011.
Det påpeges, at der derfor "kun" mangler økonomi til de sidste 3 måneder af
2011 for at kunne fremskaffe nødvendig tid og rum, der kan gøre det muligt at få
både en overordnet og tilbundsgående drøftelse af museets fremtid, hvad angår
kulturformidling, aktiviteter, bemanding og åbningstider. Disse drøftelser giver
dog kun mening, hvis den normale medarbejder fortsat er til rådighed for
Vendsyssel Historiske Museum, idet det kun er vedkommende der har
tilstrækkelig erfaring og indblik i alle Hirtshals Museums relationer både indadtil
og udadtil, museets dagligdag, årets rutiner og ikke mindste samarbejdet med de
mange frivillige og lokale kræfter.
Der søges om en bevilling på 0,080 - 0,100 mio. kr. resten af året.
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Endvidere oplyses, at næste skridt bliver at få skabt det politiske/økonomiske
grundlag for en mere langsigtet plan, som rækker ud over 2011. Hertil håber man
på Fritids- og Kulturudvalgets positive medvirken.
Som begrundelse for at bibeholde åbningstiderne ved Hirtshals Museum nævnes
bestræbelserne på at skabe/oprette helårstilbud til turister, at oplevelserne er
autentiske og unikke, at aktiviteterne åbner mulighed for inkludering af museets
gæster, både børn og voksne. Desuden nævnes, at der er vigtigt at understøtte
og opmuntre de mange frivillige omkring Museet, som er en vigtig del af
formidlingen.

Lovgrundlag
Efter museumslovens almindelige tilskudsbestemmelse (§15) giver staten et
driftstilskud til statsanerkendte museer på en procentdel af de tilskud, som
museet har fået fra kommuner, amt eller fonde m.v. Det maksimale tilskud
fastsættes hvert år på finansloven.

Økonomi
I Budget 2011 er der afsat 6,176 mio. kr. til driftstilskud til Vendsyssel Historiske
Museum.
Tilskuddet for 2010 udgjorde 6,493 mio. kr.
Forhøjelse af tilskuddet kan evt. finansieres af Kultursatsmidlerne, der udviser en
saldo på 0,105 mio. kr. (inkl. moms 0,163 mio. kr.)

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ansøgningen har personalemæssige konsekvenser for Hirtshals Museum, da en
bevilling kan fastholde den nuværende medarbejder de sidste 3 måneder af
2011.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
Henvendelse fra Vendsyssel Historiske Museum af 11. april 2011.
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Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
at ansøgningen drøftes med henblik på stillingtagen.

Beslutning
Fritids- og Kulturudvalget ønsker, at der i budgetforhandlingerne søges
indarbejdet et udvidelsesønske til VHM i forhold til blandt andet at kunne sikre de
decentrale formidlingssteders beståen. Der gives afslag til den konkrete
ansøgning.
Jørgen Christensen og Henning Sigsgaard tager forbehold for sidstnævnte
omkring afslag til ansøgning.
Michael Karlborg og Niss Ribergaard deltog ikke i behandling af punktet.

Hjørring Kommune
21. juni 2011
Side 5.

04.00.00-S08-1-10
2.

Regnskab for Hjørring Skøjtebane sæson 2010/2011

Resumé
Godkendelse af regnskab for Hjørring Skøjtebane for sæsonen 2010/2011.

Sagsfremstilling
Regnskab for Hjørring Skøjtebane for sæsonen 2010/2011 ønskes godkendt
samt stillingtagen til finansiering af underskud på 0,086 mio. kr.
Hjørring Skøjtebane har i sæsonen 2010/2011 været opsat på Hjørring Stadion
som i de tidligere sæsoner.
Skøjtebanen var driftsklar fra den 12. december 2010, og lukkede den 27.
februar 2011 i henhold til planlægningen. Endnu en vinter med sne og kulde hele
sæsonen, men det til trods har banen endnu engang været rigtigt godt besøgt.
Trods kulde og nedbør har det vrimlet med glade unge mennesker, der har
hygget sig i de frie rammer på tværs af aldersgrupper og sociale netværk.
Personaleudgifterne på banens drift skal ses i forhold til det serviceniveau, der er
lagt for banens beskaffenhed og den service, der ydes via de omkringliggende
faciliteter. Der er mange skoler, fritidsordninger og børnehaver m.m., der gør
brug af banen, og der er mange dage blevet åbnet ekstraordinært tidligt om
morgenen for at kunne imødekomme interessen for at gøre brug af banen. En
del institutioner har efterhånden investeret i skøjter, og kan derfor bruge den
gratis skøjtebane oftere i den samlede åbningstid.
Boden har været bemandet med en person på efterløn i åbningstiden for skoler i
tidsrummet fra kl. 10.00 til 14.00, og ungarbejdere i tiden fra kl. 14.00 til 18.00 på
hverdage, og fra kl. 10.00 til 18.00 på søndage. Spejderne fra FDF har som i
tidligere sæsoner bemandet boden på lørdage. I aftentimerne har der været
ishockey for børn og unge samt udlejning til firmaer, foreninger og private. Der
har i løbet af sæsonen været vedligeholdelse på det materiel, som betjener
skøjtebanen samt en nødvendig supplering af udstyr til ishockey.
Grundet Hjørring Handelsstandsforenings beslutning om at oprette en
kunstisbane på Springvandspladsen var det meget svært at få byen til at støtte
op med økonomisk sponsorstøtte til skøjtebanen på Hjørring stadion, da byens
handlende havde valgt at bakke op om banen på Springvandspladsen.
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Der er for sæsonen 2010/2011 kommet en ny forsikringsudgift på 0,022 mio. kr. i
henhold til lovgivning omkring maskinerne, der er tilknyttet skøjtebanen.
Sæsonens øgede elforbrug i sæsonen 2010/2011 mod sæsonen 2009/2010
skyldes primært længere sæson og vejrforhold.
Der har i sæson 2010/2011 været afsat 0,175 mio. kr. i budgettet til drift af
skøjtebanen, og på Fritids- og Kulturudvalgets møde den 12. oktober 2010 blev
der behandlet/fremlagt et budget for sæsonen 2010/2011, som udviste et
underskud på 0,087 mio. kr.
Hjørring Skøjtebanes netto driftsresultat for sæsonen 2010/2011 er på 0,261 mio.
kr., hvilket giver et underskud på 0,086 mio. kr.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Udgifter og indtægter vedrørende Hjørring Skøjtebane bogføres under Hjørring
Stadion. For sæsonen 2010/2011 er der i 2011 afsat 0,175 mio. kr. til drift af
Hjørring Skøjtebane. Sæsonen 2010/2011 gav et netto driftsresultat på 0,261
mio. kr., og dermed et underskud på 0,086 mio. kr., som foreslås finansieret af
overførte driftsmidler fra 2010 til 2011, som var tiltænkt
renovering/vedligeholdelse af hytter Park Vendia på 0,400 mio. kr.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
Regnskab for Hjørring Skøjtebane sæson 2010/2011
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Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
•

at Fritids- og Kulturudvalget godkender regnskabet

•

at sæsonens underskud på 0,086 mio. kr. finansieres af overførte
driftsmidler fra 2010 til 2011, som var tiltænkt renovering/vedligeholdelse
af hytter Park Vendia på 0,400 mio. kr.

Beslutning
Fritids- og Kulturudvalget godkender indstillingen.
Michael Karlborg og Niss Ribergaard deltog ikke i behandling af punktet.
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82.00.00-S00-1-11
3.
Ansøgning om forhøjelse af driftsrammen til Sømandskirken,
Hirtshals

Resumé
Styregruppen bag Sømandskirken i Hirtshals ansøger om forhøjelse af
driftsramme til driften af Sømandskirken med 0,034 mio. kr.

Sagsfremstilling
Styregruppen bag Sømandskirken i Hirtshals ansøger om forhøjelse af
nuværende driftsramme med 0,034 mio. kr.
Sømandskirkens nuværende driftsramme for 2011 er på 0,096 mio. kr., heraf er
der afsat 0,015 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse. Det øvrige budget er afsat
til posterne el, varme, forsikring og skatter og afgifter.
Sømandskirken benyttes af mange foreninger og til mange offentlige
arrangementer.
Husets styres og drives af frivillige.
Behovet for øgede driftsmidler bygger bl.a. på ønsket om midler til rengøring.
Det er ikke muligt at afsætte midler til bl.a. rengøring i det eksisterende budget.
Styregruppen har indhentet tilbud på rengøring af lokaler i Sømandskirkens
stueplan med en pris på 495,00 kr. pr. gang.
Styregruppen har vurderet, at behovet for rengøring vil svare til ca. 60 gange,
hvilket svarer til en udgift på 0,030 mio. kr. samt tilhørende udgift til
rengøringsartikler på 0,004 mio. kr.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Sømandskirkens driftsramme for 2011 er på 0,096 mio. kr.
Forhøjelse af driftsrammen til Sømandskirken, Hirtshals på 0,034 mio. kr. kan
finansieres af Kultursatsmidlerne, der udviser en saldo på 0,105 mio. kr. (inkl.
moms 0,163 mio. kr.)
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Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
at der tages stilling til om Sømandskirkens driftsramme skal forhøjes med 0,034
mio. kr.

Beslutning
Fritids- og Kulturudvalget bevilliger det halve af det ansøgte beløb som et
engangsbeløb. En udvidelse af driftsbudgettet bør indgå i budgetforhandlingerne.
Michael Karlborg og Niss Ribergaard deltog ikke i behandling af punktet.
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20.04.01-Ø40-1-11
4.
Ansøgning fra Støtteforeningen Hirtshals Fyr om støtte til udstilling
med Marit Benthe Norheim og Claus Ørntoft.

Resumé
Støtteforeningen Hirtshals Fyr ansøger om 0,025 mio. kr. til udstilling med Marit
Benthe Norheim og Claus Ørntoft, Kunst på Fyret.

Sagsfremstilling
Støtteforeningen Hirtshals Fyr ansøger om en støtte på 0,025 mio. kr. til en
udstilling med Marit Benthe Norheim og Claus Ørntoft, Kunst på Fyret i dagene
den 13. august til den 4. september.
Støtteforeningen Hirtshals Fyr har ca. 400 medlemmer. Støtteforeningens formål
er at støtte projekt Hirtshals Fyr økonomisk, arbejds- og driftsmæssigt, og
opgaverne er at udbrede kendskabet til Hirtshals Fyr samt at etablere alsidig
aktivitet omkring fyret.
En af støtteforeningens aktiviteter er årligt at afholde 3 kunstudstillinger af høj
kunstnerisk kvalitet.
Støtteforeningen har tidligere arbejdet på at afholde den aktuelle udstilling.
Med Kronprinsens og Kronprinsessens besøg ved Hirtshals Fyr i august er
ønsket om etablering af udstillingen blevet endnu mere aktuelt.
Støtteforeningen ønsker, at vise de to lokale og landskendte kunstnere sammen.
Det er usædvanligt, at Marit Benthe Norheim og Claus Ørntoft udstiller sammen
på trods af deres omfattende udstillingsaktiviteter.
Udstillingen skal suppleres med et par offentlige arrangementer, hvor kunstnerne
viser rundt og fortæller om deres værker.
Udstillingen skal vise væsentlige værker i terrænet omkring fyret. Samtidig vises
et udvalg af deres værker indendørs.
Begge udstillere er meget aktuelle med Marit Benthe Norheim's Life-Boats. Claus
Ørntoft arbejder på en række skulpturer til Marselisborg Slot og deltager
ligeledes i Sculpture by the Sea, Aarhus i juni måned.
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Life-Boats er bl.a. støttet af Kunststyrelsen, Kulturaftale Nordjylland og Hjørring
Kommune.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Støtte til udstilling med Marit Benthe Norheim og Claus Ørntoft, Kunst på Fyret
på 0,025 mio. kr. kan finansieres af Kultursatsmidlerne, der udviser en saldo på
0,105 mio. kr. (inkl. moms 0,163 mio. kr.)

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
Ansøgning om støtte til udstilling

Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
at Fritids- og Kulturudvalget drøfter, og tager stilling til ansøgningen.

Beslutning
Fritids- og Kulturudvalget finder, at udgiften henhører under budgettet til
kronprinsepar-besøget. Fritids- og Kulturudvalget støtter op om projektet.
Michael Karlborg og Niss Ribergaard deltog ikke i behandling af punktet.
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04.08.00-Ø40-1-11
5.
Ansøgning fra Tornby Idrætsforening om økonomisk hjælp til
etablering af Multibane i Tornby.

Resumé
Tornby Idrætsforening ansøger om tilskud til etablering af multibane.

Sagsfremstilling
Tornby Idrætsforening søger om 0,250 mio. kr. i tilskud til projektet.
I forbindelse med den nye skolestruktur mister Tornby Idrætsforening
sandsynligvis en del af sit rekrutteringsgrundlag blandt de ældste
ungdomsmedlemmer, der fra næste skoleår ikke tilbydes skolegang i Tornby.
Der vil naturligvis forsat være idrætstilbud til denne aldersgruppe, men for at
styrke tilknytningen til lokalområdet har Idrætsforeningen planer om at etablere
en Multibane på arealet øst for Tornbyhallen - mellem skolen og børnehaven.
Arealet ejes af Hjørring Kommune.
Der skal være fri adgang til banen, og den skal forsynes med lysanlæg, så den
kan benyttes i aftentimerne.
Det forudsættes, at arealet stilles vederlagsfrit til rådighed af kommunen.
Driftsansvaret ligger ved Tornby Idrætsforening.
Finansieringsplan:
Egenfinansiering – Tornby
Idrætsforening
Fondsmidler
Den kommunale pulje øremærket til
lokalområder, der rammes af
ændringer i skolestrukturen

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

0,250 mio. kr.
0,250 mio. kr.
0,250 mio. kr.
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Økonomi
Et tilskud kan finansieres via puljen til decentral kulturudvikling, hvor der er afsat i
alt 3,0 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
Ansøgning fra Tornby Idrætsforening om støtte.

Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
at Fritids- og Kulturudvalget drøfter projektet med henblik på stillingtagen.

Beslutning
Fritids- og Kulturudvalget ønsker, at ansøgningen indgår i en samlet vurdering af
anvendelse af de afsatte midler. Punktet udsættes derfor til senere behandling.
Henning Sigsgaard, Michael Karlborg og Niss Ribergaard deltog ikke i
behandling af punktet.
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00.30.00-Ø02-3-11
6.

Budget 2012-2015 behandling juni

Resumé
Fritids- og Kulturudvalget behandler budget 2012-2015.

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes jf. tidsplan for budgetlægning forslag til budget 2012-2015 til
Fritids- og Kulturudvalgets behandling. Budgetmaterialet blev den 2. maj 2011
fremsendt til høring i institutioner og MED-udvalg. Høringssvarene er medsendt
denne sagsfremstilling som bilag.
1. Udmeldt budgetramme - drift
Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 23. april løn- og prisfremskrivning og
rammeudmelding opdelt på udvalg for budget 2012-2015. På den baggrund er
der udarbejdet forslag til Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015.
Det blev besluttet:
•

at lønninger gennemsnitligt fremskrives med 2,4 %

•

at øvrige priser og indtægter fremskrives med 1,7 %

•

at der for Fritids- og Kulturudvalgets område meddeles følgende
fremskrevne basisbudget for 2012:

97,942 mio. kr.
Budgettekniske ændringer
I forhold til den fremskrevne ramme er der i det udarbejdede budgetforslag
indarbejdet en række tekniske ændringer. Disse er oplistet i bilag 2. Derudover er
rammen for Fritids- og Kulturudvalget opjusteres med 0,040 mio. kr. som følge af
ændringer i telefoni på biblioteket. Udvidelsen vedr. de 0,040 mio. kr. er
beskrevet i bilag nr. 3.
Øget driftstilskud vedr. Park Vendia
Der er i budgetoverslagsåret 2014 og frem indarbejdet en udvidelse på 2,600
mio. kr. vedrørende øget driftstilskud til klubberne vedr. realisering af Park
Vendia jf. det vedtagne budgetforlig for 2011.
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Forøget driftstilskud Idrætscenter Vendsyssel
Der er der i budgetmaterialet indarbejdet en udgiftsstigning vedrørende
forhøjelse af tilskud til Vendsyssel Idrætscenter.
Baggrunden for den indarbejdede udgiftsstigning er Fritids- og Kulturudvalgets
beslutning den 8. marts 2011 om forhøjelse af det kommunale driftstilskud. Det
blev her besluttet, at Fritids- og Kulturudvalget bevilger 0,200 mio. kr. til
Idrætscenter Vendsyssel i 2012 stigende med 0,100 mio. kr. til 0,300 mio. kr. i
2013 og yderligere 0,100 mio. kr. til 0,400 mio. kr. i 2014. i forøget driftstilskud.
Finansieringen skal indarbejdes i budgettet for 2012 og frem.
Der er siden sidste behandling af driftstilskuddet til Idrætscenter Vendsyssel
ændret i forudsætninger for beregning af driftstilskuddet. Fritids- og
Kulturudvalget anmodes derfor om at indarbejde de reviderede tal i materialet til
den videre budgetproces. Derudover anmodes Fritids- og Kulturudvalget om at
foreslå finansiering for udvidelsen af det kommunale driftstilskud til Idrætscenter
Vendsyssel.
Driftstilskud til Asdal Sognegård
Der er i budgetmaterialet indarbejdet en udgiftsstigning vedr. driftstilskud til Asdal
Sognegård på 0,050 mio. kr. årligt.
Baggrunden for den indarbejdede udgiftsstigning er Fritids- og kulturudvalgets
beslutning den 24. maj 2011 om bevilling af fremtidigt driftstilskud til Asdal
Sognegård. Det blev besluttet, at bevillingen af driftstilskud på 0,050 mio. kr. for
2012 og frem skal indgå i budgetlægningen for 2012 - 2015. Finansieringen skal
indarbejdes i budgettet for 2012 og frem.

2. Anlæg
Forvaltningen har udarbejdet forslag til anlægsbudget for 2012 og frem. Forslag
til investeringsoversigt fremgår af bilag 5. Udvalget anmodes om at drøfte de
fremsendte budgetforslag for anlæg.

Lovgrundlag
LBK 81 af 24. juni om kommunernes styrelse, § 37.

Økonomi
Jf. budgetmateriale
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Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag:
1. Budgetbemærkninger på Sektorniveau for 2012-2015 for Fritids- og
Kulturudvalgets område.
2. Notat vedr. omprioriteringer indenfor rammen
3. Notat vedr. flytning mellem udvalg
4. Høringsmateriale
5. Investeringsoversigt 2012-2015
6. Anlægsbemærkninger 2012-2015
7. Revideret talmateriale vedr. ansøgning om forhøjelse af driftstilskud til
Idrætscenter Vendsyssel

Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
•

at Fritids- og Kulturudvalget behandler det fremsendte budgetmateriale

•

at høringssvar drøftes,

•

at forslag til udvidelse af det kommunale driftstilskud til Idrætscenter
Vendsyssel fastlægges

•

at forslag til finansiering vedr. det forhøjede driftstilskud på Idrætscenter
Vendsyssel prioriteres

•

at forslag til finansiering vedr. driftstilskud til Asdal Sognegård prioriteres.

Beslutning
Udvidelsesønsker:
• Idrætscenter Vendsyssel med 0,200 mio. kr. i 2012 samt 0,400 mio. kr. i
overslagsårene
• Løkken Idrætscenter med 0,200 mio. kr. i 2012 samt 0,200 mio. kr. i
overslagsårene
• Asdal Sognegaard med 0,05 mio. kr. i 2012 samt 0,05 mio. kr. i
overslagsårene
• Vendsyssel Historiske Museum med 0,300 mio. kr. i 2012 samt 0,300 i
overslagsårene
Udvidelsesønskerne fjernes fra bilag 2 "omprioriteringer indenfor rammen",
hvilket betyder at punkterne 3, 4 og 7 fjernes.
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Ændringer i forhold til anlægsbudgettet (bilag 5):
• Rammebeløb vedligehold kommunale haller, stadion og idrætsanlæg
ændres til 1,0 mio. kr. i budgetår 2012.
• Anlægsprojektet Stregkoder på biblioteksmateriale med RFID-chips
flyttes fra budgetår 2012 til budgetår 2014
• Anlægsprojekterne Park Vendia, Bunkersmuseet renovering,
Bjergbyhallen tilbygning, Multibaner og Nyt halgulv flyttes fra budgetår
2012 til budgetår 2013

Michael Karlborg og Niss Ribergaard deltog ikke i behandling af punktet.
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19.03.00-S55-1-11
7.

Årsregnskab 2010 for Vendsyssel Kunstmuseum

Resumé
Årsregnskab 2010 for Vendsyssel Kunstmuseum

Sagsfremstilling
Vendsyssel Kunstmuseum har fremsendt årsregnskab 2010 til godkendelse.
Resultatet for 2010 udviser et underskud på kr. 50.712,-. Underskuddet
modregnes i egenkapitalen som herefter udgør kr. -56.035,-.

Lovgrundlag
Efter museumlovens almindelige tilskudsbestemmelse (§15) giver staten et
driftstilskud til statsanerkendte museer på en procentdel af de tilskud, som
museet har fået fra kommuner eller fonde m.v. Det maksimale tilskud fastsættes
hvert år på finansloven.

Økonomi
Hjørring Kommunes tilskud til Vendsyssel Kunstmuseum udgjorde i 2010 kr.
2.528.959,-.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Bilag
Årsregnskab 2010 for Vendsyssel Kunstmuseum.
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Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
at regnskabet godkendes.

Beslutning
Fritids- og Kulturudvalget tager regnskabet til efterretning.
Michael Karlborg og Niss Ribergaard deltog ikke i behandling af punktet.
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19.03.00-S55-2-11
8.

Årsberetning 2010 for Løkken Museum

Resumé
Årsberetning 2010 for Løkken Museum

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Løkken Museumsforening har fremsendt årsberetning og
årsregnskab for 2010. Regnskabet for 2010 for Løkken Museum udviser et
overskud på kr. 13.053,-.
Foreningen har til huse og udstiller i de kommunale ejendomme: Johanne
Grønbechs Hus og Kystfiskerimuseet i Løkken. Desuden har foreningens
lokalhistoriske arkiv til huse i kulturhuset "Løkkenstrand" i Løkken, hvor
kommunen har indgået lejeaftale med privat udlejer.
Foreningen modtog i 2010 et kommunalt driftstilskud på kr. 64.246,-.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi
Løkken Museum modtager årligt et kommunalt driftstilskud fra Hjørring
Kommune på kr. 64.246,-.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Hjørring Kommune
21. juni 2011
Side 21.

Bilag
Årsberetning og årsregnskab 2010 for Løkken Museum.

Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
at årsberetning og årsregnskab 2010 for Løkken Museum tages til efterretning.

Beslutning
Fritids- og Kulturudvalget tager regnskabet til efterretning.
Michael Karlborg og Niss Ribergaard deltog ikke i behandling af punktet.

Hjørring Kommune
21. juni 2011
Side 22.

19.03.00-S55-3-11
9.

Årsregnskab 2010 for Vendsyssel Historiske Museum

Resumé
Vendsyssel Historiske Museum har fremsendt årsregnskab for 2010.

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Vendsyssel Historiske Museum har fremsendt årsregnskab for
2010. Regnskabet for 2010 for Vendsyssel Historiske Museum udviser et
underskud på kr. 125.920,-. Underskuddet overføres til egenkapital som herefter
udgør kr. 17.466.515,-.
Hjørring Kommunes driftstilskud til Vendsyssel Historiske Museum udgjorde i
2010 kr. 6.492.530,-.

Lovgrundlag
Efter museumslovens almindelige tilskudsbestemmelse (§15) giver staten et
driftstilskud til statsanerkendte museer på en procentdel af de tilskud, som
museet har fået fra kommuner, amt eller fonde m.v. Det maksimale tilskud
fastsættes hvert år på finansloven.

Økonomi
Vendsyssel Historiske Museum modtager årligt et driftstilskud fra Hjørring
Kommune på kr. 6.492.530,-.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
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Bilag
Årsregnskab og revisionsprotokol 2010 for Vendsyssel Historiske Museum.

Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
at årsregnskab 2010 for Vendsyssel Historiske Museum godkendes.

Beslutning
Fritids- og Kulturudvalget tager regnskabet til efterretning.
Michael Karlborg og Niss Ribergaard deltog ikke i behandling af punktet.
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20.03.01-Ø40-7-11
10.

Tilskud til Tversted Jazzydays' festival 2011.

Resumé
Tversted Jazzydays ansøger Hjørring Kommune om 0,070 mio. kr. i tilskud til
Tversted Jazzydays’ koncertaktiviteter 2011.

Sagsfremstilling
Tversted Jazzydays ansøger Hjørring Kommune om 0,070 mio. kr. i tilskud til
Tversted Jazzydays’ koncertaktiviteter 2011.
Tversted Jazzydays har i 11 år haft fokus på kvalitet, nyskabelse, talentudvikling
og skæve vinkler.
Foreningens aktiviteter kan opdeles i følgende hovedområder:
1) Nordjyllands største og sjoveste internationale Jazzfestival.
2) Flere koncerter, fordelt over resten af året – fra januar til december.
3) Talentudviklingsgenerator; JazzyTalents. Et samarbejde med de musiske
skoler og MGK Nord. Primært workshops, talentkoncerter og cliniques.
4) Lokal og regional vækstdriver indenfor musiklivet, samt iværksætter af
landsbyudvikling og samarbejdsprojekter mellem kultur og erhverv.
Tversted Jazzydays har som formål at åbne og tilgængeliggøre jazzen for et
bredere publikum.
Foreningen arbejder med koncertvirksomhed i uge 42, formidling for unge og
børn samt formidling af historien om jazzen. Det kommer til udtryk i foreningens
række af tilbud som JazzyKids, JazzyTalents og Jazz og Humor.
Tversted Jazzydays bidrager med PR og medieomtale af kommunen i både
radioen, på TV, på web (www.jazzydays.dk) samt i den trykte presse før, under
og efter festivalen.
Tversted Jazzydays har siden 2006 haft status som honorarstøttet jazzforening.
Foreningen har afholdt op mod 40 koncerter om året - inklusiv arrangementerne i
uge 42.
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Foreningen ansøgte august 2010 Kunststyrelsen om 0,070 mio. kr. i tilskud til
Tversted Jazzydays som festival. Det lykkedes i 2010 og også i 2011, at få status
som festivalstøttet forening hos kunststyrelsen.
Tversted Jazzydays ønsker, at vinde gehør for en mere målrettet satsning for
foreningens aktiviteter og ansøger Hjørring Kommune om fortsat støtte til
festivalen.
Tversted Jazzydays kom ud af 2009 med et markant underskud.
I løbet af 2010 lykkedes det foreningen gennem målrettet fokusering og massiv
udnyttelse af foreningens kontakter, at nedbringe foreningens underskud
markant.
Tversted Jazzydays ansøger Fritids- og Kulturudvalget om en støtte på 0,070
mio. kr. til Tversted Jazzydays’ festivalprogram 2011.
Foreningen modtog i 2008, i 2009 og i 2010 0,035 mio. kr. fra Hjørring Kommune
og 0,035 mio. kr. fra overgangsordningen, der afløste tilskuddet fra Amtet.
Overgangsordningen er ophørt fra den 1. januar 2011.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi
Udgiften kan finansieres af Kultursatsmidlerne, der udviser en saldo på 0,105
mio. kr. (inkl. moms 0,163 mio. kr.) og af overgangsmidlerne, der udviser en
saldo på 0,142 mio. kr.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Ansøgning fra Tversted Jazzydays om tilskud til festival i 2011.
2. Regnskab fra Tversted Jazzydays for 2010.
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Direktøren for Børne- og Kulturområdet indstiller
at Fritids- og Kulturudvalget drøfter, og tager stilling til ansøgningen.

Beslutning
Fritids- og Kulturudvalget bevilliger 0,03 mio. kr. fra overgangsmidlerne samt
0,03 mio. kr. fra kultursatsmidlerne.
Michael Karlborg og Niss Ribergaard deltog ikke i behandling af punktet.
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00.01.00-A21-45-09
11.

Orientering fra forvaltningen

a. Græs
b. B75
c. Island
d. Folkeoplysningsloven
e. Volleyball
Michael Karlborg og Niss Ribergaard deltog ikke i behandling af punktet.

00.01.00-A21-5-10
12.

Orientering fra formanden

a. Idrætspris
b. Integrationsrådet
Michael Karlborg og Niss Ribergaard deltog ikke i behandling af punktet.

00.01.00-A01-29-07
13.

Orientering fra medlemmerne

a. Vendsyssel Kunstmuseum
b. Ny pointmodel, udvalget ønsker et møde inden Byrådets behandling af
punktet. Dialog.
c. Tornby forsamlingshus
d. Økonomiudvalgets tur til Tyskland
Michael Karlborg og Niss Ribergaard deltog ikke i behandling af punktet.
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Underskrifter
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