Hjørring Kommune
30. august 2011
Side 1.

Åben dagsorden
Fritids- og Kulturudvalget
Direktionssekretariat
Mødedato:
Mødet påbegyndt:
Mødet afsluttet:
Mødested:
Fraværende:

30. august 2011
kl. 13:00
kl. 17:00
Mødelokale C, 2. sal, Codanhus
Niss Ribergaard og Michael Karlborg

Kl. 13.00 Temadrøftelse om Vendsyssel Historiske Museum, der deltager
repræsentanter fra Vendsyssel historiske Museum.
Kl. 14.30 Oplæg fra Karl Kirkedal om Kulturcafeen i Vestbyen.

Følgende sager behandles:
Side
Pkt. Tekst
1 Ansøgning fra Områdesekretariatet, Hjørring Vestby om tilskud på
2
25.500 kr. til KulturCafeen i Hjørring Vestby
2 Budget 2012-2015 FKU
5
3 Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af
7
kommunale haller, stadion, idrætsanlæg og lignende.
4 Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af fritids- og 10
kulturbygninger.
5 Klage fra Hjørring Idrætsforening over afgørelse vedrørende Fortunas 13
brug af græsbaner på HI's fodboldanlæg.
6 Principper for tildeling af tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger. 16
7 Orientering fra forvaltningen
20
8 Orientering fra formanden
20
9 Orientering fra medlemmerne
20
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20.00.00-Ø40-13-11
1.
Ansøgning fra Områdesekretariatet, Hjørring Vestby om tilskud på
25.500 kr. til KulturCafeen i Hjørring Vestby

Resumé
Ansøgning fra Områdesekretariatet, Hjørring Vestby om tilskud på 25.500 kr. til
KulturCafeen i Hjørring Vestby.

Sagsfremstilling
Områdesekretariatet, Hjørring Vestby ansøger om et tilskud på 25.500 kr. til 5
musikarrangementer i KulturCafeen, Hjørring Vestby. Arrangementerne skal
afholdes i 2. halvår af 2011.
Det fremgår af ansøgningen, at KulturCafeen er etableret i Hjørring Vestby som
et lokalt kulturhus, der med café, musik- og foredragsaktiviteter, teater, film m.v.
skal bidrage til at skabe liv i bydelen samt bidrage til det totale kulturbillede i
Hjørring kommune.
KulturCafeen kan med sine publikumsmuligheder (90 – 160 afhængig af
opstilling) tilbyde koncerter indenfor flere genrer. Der satses på kvalitetsmæssigt
seriøse og anerkendte kunstnere indenfor den rytmiske musik. KulturCafeen har
p.t. kontakt til Symfonien i Aalborg.
Kulturcafeen er i en afsøgende fase omkring stedets placering i kulturlivet i
Hjørring. Der arbejdes på at skabe grundlag for et kontinuerligt tilbud. Det er
samtidig et perspektiv, at KulturCafeen vil søge Kunststyrelsen om honorarstøtte
i 2012.
KulturCafeen vil kunne bruges af andre af byens aktører til afvikling af
arrangementer.
Der er udarbejdet et program for den resterende del af 2011. På baggrund af
programmet søges der om et tilskud på i alt kr. 25.500 kr.
Hjørring Kommunes Arrangementspulje har som starthjælp bevilget 5.000 kr. til
en koncert d. 21. august 2011 med den mexicansk musikgruppe Bola Suriana.
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KulturCafeen har ansøgt om yderligere støtte til følgende 5 arrangementer:
Dato

Kunstner

19.08.2011
08.09.2011

Bayous (DK)
Mike Whellans & Jan
Luley (SCO)
Nick Keirr & Stephen
Quigg (SCO)
Benny Holst Trio
Souvenirs

30.09.2011

Antal
Honorar
Personer
6
16.000,00
2
10.000,00

Ansøgt
Støttebeløb
6.000,00
5.500,00

2

6.500,00

12.000,00

13.10.2011
3
17.000,00 3.000,00
10.11.2011
3
9.000,00
4.500,00
I alt 5
16
64.000,00 25.500,00
arrangementer
Udover honorarudgifter er budgetteret med udgifter til KODA-afgift, leje af lyd og
lys og annoncering mv. på i alt 29.000,-

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi
Støtte kan finansieres af Kultursatsmidlerne, der udviser en saldo på 0,027 mio.
kr. (inkl. moms 0,093 mio. kr.)

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Bilag
Ansøgning fra Områdesekretariatet, Hjørring Vestby, om støtte til musiske
aktiviteter i KulturCafeen.

Direktøren for Fritids- og Kulturområdet indstiller
at Fritids- og kulturudvalget drøfter og tager stilling til ansøgningen.
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Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 16. august 2011, pkt. 5:
Fritids- og Kulturudvalget udsætter behandlingen af punktet til næste møde, hvor
man ønsker at invitere Karl Kirkedal til en uddybning af ansøgningen.
Hennings Sigsgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning
Fritids- og kulturudvalget imødekommer ansøgningen med kr. 5.000,-.
Niss Ribergaard og Michael Karlborg deltog ikke i mødet.
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00.30.00-Ø02-3-11
2.

Budget 2012-2015 FKU

Resumé
Fritids- og Kulturudvalget behandler budgetforslaget for 2012-2015 inden
fremsendelse til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling
I overensstemmelse med den af Fritids- og Kulturudvalget fastlagte tidsplan for
budgetlægningen for 2012-2015 skal der ske en behandling af budgetforslaget
på baggrund af de af Økonomiudvalget endeligt vedtagne budgetrammer.
Budgetforslaget fremsendes herefter til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget fastlagde på sit møde den 10. august 2011 de endelige
rammer for udvalgene med henblik på den videre budgetproces.
Økonomiudvalget besluttede her at ændre forventningen til løn- og
prisfremskrivning fra 2011 til 2012. Hvor lønninger fremskrives med 2,15 %,
mens øvrige driftsudgifter og indtægter fremskrives med gennemsnitlig 2,63 %.
Den udmeldte ramme for Fritids- og Kulturudvalget udgør: 97,863 mio. kr.
I forhold til denne ramme forventes der vedr. Lov- og Cirkulæreprogrammet tilført
0,084 mio. kr. vedr. ændringer af folkeoplysningsloven, hvilket fremgår af bilag 3.
Derudover er der tilført Fritids- og Kulturområdet 0,040 mio. kr. som følge af
ændringer i telefoni på biblioteket. Den tekniske korrektion er beskrevet i bilag nr.
5.
Efter regulering for ovenstående beskrevne udgør den samlede ramme herefter
97,987 mio. kr.
Der er indenfor den nævnte ramme udarbejdet forslag til budget 2012-2015. I
forhold til budgetrammen er der omplaceret en række budgetbeløb, hvilket
fremgår af bilag 2. Derudover er der fra budgetoversalgsåret 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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Lovgrundlag
Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budgetog regnskabsvæsen, revison mv.

Økonomi
Der henvises til sagsfremstillingen

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Intet at bemærke

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Intet at bemærke

Bilag:
1. Budgetbemærkninger 2012-2015 for Fritids- og Kulturudvalgets område.
2. Notat vedr. omprioritering indenfor rammen
3. Notat vedr. Lov- og Cirkulæreprogrammet
4. Notat vedr. ufinansierede udvidelsesforslag
5. Notat vedr. flytning mellem udvalg.
6. Takstblad

Direktøren for Kulturområdet indstiller
At Fritids- og Kulturudvalget behandler budgetforslaget for 2012-2015, og
at det samlede budgetmateriale oversendes til økonomiudvalget med Fritids- og
Kulturudvalgets bemærkninger.

Beslutning
Fritids- og kulturudvalget oversender budgetforslaget til Økonomiudvalget.
Niss Ribergaard og Michael Karlborg deltog ikke i mødet.
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82.00.00-S05-2-10
3.
Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af
kommunale haller, stadion, idrætsanlæg og lignende.

Resumé
Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler på i alt 0,491 mio. kr. til
vedligeholdelse af kommunale haller, stadion, idrætsanlæg og lignende.

Sagsfremstilling
Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler på i alt 0,491 mio. kr. til
vedligeholdelse af følgende kommunale haller, stadion, idrætsanlæg og
lignende:
Kunstgræsbane
Harkenhallen
Badmintonhallen
Vendiahallen
Bagterphallen
Lundergaardhallen
Bjergbyhallen
Frigivelser i alt

0,056 mio. kr.
0,050 mio. kr.
0,125 mio. kr.
0,055 mio. kr.
0,070 mio. kr.
0,075 mio. kr.
0,060 mio. kr.
0,491 mio. kr.

Kunstgræsbanen
Der ansøges om frigivelse af midler til indkøb af harve til kunstgræsbanen.
Samlet omkostning 0,056 mio. kr.
Harkenhallen
Der ansøges om frigivelse af midler til vedligeholdelsesopgaver som lakering af
gulv, renovering af lys og udvendig maling m.m.
Samlet omkostning 0,050 mio. kr.
Badmintonhallen
Der ansøges om frigivelse af midler til
•

indvendig maling

•

renovering af udvendige tagpaps-skotrender på langsiden

•

renovering af beklædning på langsiden mod Albert Gingesvej

•

renovering af dræn ved teknikrum i kælder
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Samlet omkostning 0,125 mio. kr.
Vendiahallen
Der ansøges om frigivelse af midler til udskiftning af gulvbelægning i mødelokale
samt installation af elektroniske låse på 2 døre.
Samlet omkostning 0,055 mio. kr.
Bagterphallen
Der ansøges om midler til udskiftning af 4 stk. dobbeltdøre i Bagterphallen.
Samlet omkostning 0,070 mio. kr.
Lundergaardhallen
Der ansøges om frigivelse af midler til udskiftning af 4 stk. udvendige
dobbeltdøre i gavl samt reparation af murværk.
Samlet omkostning 0,075 mio. kr.
Bjergbyhallen
Der ansøges om frigivelse af midler til udskiftning af nedslidte køkkenelementer
m.m. i Bjergbyhallens cafeteria, og i samme forbindelse er der kommet krav om,
at der skal installeres en industriopvaskemaskine.
Samlet omkostning 0,060 mio. kr.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 86 af 17. januar 2011 om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen.

Økonomi
Vedligeholdelsesarbejdet vedr. Kunstgræsbanen, Harkenhallen,
Badmintonhallen, Vendiahallen, Bagterphallen, Lundergaardhallen samt
Bjergbyhallen kan finansieres af hhv. det på investeringsoversigten for 2011
afsatte rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. vedrørende rammebeløb,
vedligeholdelse af kommunale haller, stadion og idrætsanlæg samt af overførte
midler fra 2010 på 0,305 mio. kr. vedrørende rammebeløb, vedligeholdelse af
kommunale haller, stadion og idrætsanlæg.

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

Direktionen indstiller,
at Fritids- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler
•

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,491 mio. kr. til
vedligeholdelse af kommunale haller, stadion, idrætsanlæg og lignende.

•

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres med 0,491 mio. kr. af hhv. det på
investeringsoversigten for 2011 afsatte rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr.
vedrørende rammebeløb, vedligeholdelse af kommunale haller, stadion
og idrætsanlæg samt af overførte midler fra 2010 på 0,305 mio. kr.
vedrørende rammebeløb, vedligeholdelse af kommunale haller, stadion
og idrætsanlæg.

Beslutning
Fritids- og kulturudvalget anbefaler indstillingen.
Niss Ribergaard og Michael Karlborg deltog ikke i mødet.

Hjørring Kommune
30. august 2011
Side 10.

82.00.00-S05-2-10
4.
Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af
fritids- og kulturbygninger.

Resumé
Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler på i alt 0,309 mio. kr. til
vedligeholdelse af fritids- og kulturbygninger.

Sagsfremstilling
Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler på i alt 0,309 mio. kr. til
vedligeholdelse af følgende fritids- og kulturbygninger:
Skolegade 4
Børglum Gl. Skole
Vendelbohus
Sømandskirken, Hirtshals
Frigivelser i alt

0,155 mio. kr.
0,059 mio. kr.
0,040 mio. kr.
0,055 mio. kr.
0,309 mio.
kr.

Skolegade 4
I forbindelse med indretning af Skolegade 4 som midlertidigt spillested og
kulturhus ansøges der om frigivelse af midler til
•

indvendig maling

•

nye lyd- og mørklægningsgardiner til salen

•

omforandring af elinstallation

•

lys i salen

•

etablering af lydpodie og bar

•

indkøb af køleskabe til baren.

•

etablering af alarmsystem i salen

•

etablering af handicaprampe fra scene til gulv.

•

diverse reparationer m.m. i henhold til toiletter og øvrige lokaler i
skolegade 4.

Samlet omkostning 0,155 mio. kr.
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Børglum Gl. Skole
Der ansøges om frigivelse af midler til kloakarbejde i forbindelse med adskillelse
af overflade- og brugsvand ved Børglum Gl. Skole i forbindelse med ny
kloakering i Børglum by.
Samlet omkostning 0,059 mio. kr.
Vendelbohus
Der ansøges om frigivelse af midler til etablering af elektrisk spil på lysbom i
Store sal på Vendelbohus.
Samlet omkostning 0,040 mio. kr.
Sømandskirken Hirtshals
Der ansøges om frigivelse af midler til etablering af elektronisk låsesystem til
Sømandskirken i Hirtshals.
Samlet omkostning 0,055 mio. kr.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 86 af 17. januar 2011 om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen.

Økonomi
Vedligeholdelse af Skolegade 4, Børglum Gl. Skole, Vendelbohus samt
Sømandskirken Hirtshals kan finansieres af det på investeringsoversigten for
2011 afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. vedrørende rammebeløb,
vedligeholdelse af fritids- og kulturbygninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Direktionen indstiller,
at Fritids- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler
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•

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,309 mio. kr. til
vedligeholdelse af fritids- og kulturbygninger.

•

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres med 0,309 mio. kr. af det på
investeringsoversigten for 2011 afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr.
vedrørende rammebeløb, vedligeholdelse af fritids- og kulturbygninger.

Beslutning
Fritids- og kulturudvalget anbefaler indstillingen.
Niss Ribergaard og Michael Karlborg deltog ikke i mødet.
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04.08.00-P22-1-10
5.
Klage fra Hjørring Idrætsforening over afgørelse vedrørende
Fortunas brug af græsbaner på HI's fodboldanlæg.

Resumé
Klage fra Hjørring Idrætsforening over afgørelse vedrørende Fortunas brug af
græsbaner på HI's fodboldanlæg.

Sagsfremstilling
Hjørring Idrætsforening klager over forvaltningens afgørelse vedr. Fortunas brug
af græsbaner på HI's fodboldanlæg.
Foreningen har i mail af 24. juni 2011 modtaget besked om forvaltningens
afgørelse vedr. benyttelse af græsbanerne. Efterfølgende har foreningen haft
møde med forvaltningen, der ikke har ændret den trufne afgørelse.
Det oplyses som begrundelse for klagen, at HI skal flytte træningen til andre
baner på foreningens anlæg, hvis Fortuna skal have råderet over arealet, hvor
legeplads tidligere var placeret samt 2 stk. 5-mands baner til brug for mindste
årgange i HI.
Hele arealet på Landlyst er i dag optegnet med baner, og det vil således betyde
flytning af træning for andre årgange og opmaling af 5-mands baner inde på
andre baner. Samtidigt kan foreningen ikke rokere opvisningsbanen, som i dag
benyttes helt utroligt meget, og foreningen må derfor 1-2 gange pr. år rokere et
tantal meter (problemer med målfelt mv.).
Desuden oplyses i klagen, at HI er i en situation med et medlemstal på næsten
700 medlemmer og omkring 45 hold. Opgaven med at fordele hold til træning og
kampe under hensyntagen til blandt andet, hvornår frivillige trænere har
mulighed for at træne deres hold, er næsten uoverskuelig. Antal kampe og
træningsmængden for de enkelte i HI er øget betydeligt.
HI kan ikke acceptere sagsforløbet og fremfører i klagen, at årsagen blandt andet
er forløbet omkring nedlæggelse af legeplads, herunder kommunikationen
mellem HI og forvaltning.
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Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
Klage fra Hjørring Idrætsforening

Direktøren for Fritids- og Kulturområdet indstiller
at klagen drøftes med henblik på stillingtagen.

Beslutning
Fritids- og kulturudvalget stadfæster administrationens beslutning, hvilket betyder
at:
Fortuna tildeles græsarealet, hvor den fjernede "gamle" legeplads lå, til
opkridtning af en syvmandsbane.
Man er klar over at dette indebærer, at HI må flytte to fem-mands baner til andre
områder.
Derudover skal der tages fornyet kontakt til Frem med henblik på at skabe
mulighed for, at kunne flytte flere aktiviteter på eksisterende, men ikke brugte
baner. Dette for at imødekomme en endnu bedre fordeling af
græsbanerne.(Dette gør kommunen)
Der udtryktes ærgrelse men dog forståelse for at det ikke har været muligt at
tilvejebringe et resultat af forhandlingens vej, og at det nødvendiggør en
kommunal beslutning.
Der henstilles til hurtigst muligt at tage initiativer til rokaden. Det foreslås, som en
mulighed, at HI v. Lasse Kristensen og Fortuna v. Jette Andersen snarest aftaler
nærmere herom. Alternativt skal der meldes tilbage til forvaltningen.
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Der bør inviteres til min. ét årligt møde, hvor den fremtidige banefordeling
drøftes, med henblik på eventuelle justeringer. (På kommunens initiativ)
Det er udvalgets og forvaltningens håb og intention, at der i fremtiden kan skabes
en bedre forståelse og dermed grobund for en banefordeling, der kan aftales på
dette møde.
Niss Ribergaard og Michael Karlborg deltog ikke i mødet.
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18.15.05-P21-1-11
6.
Principper for tildeling af tilskud til frivillige folkeoplysende
foreninger.

Resumé
Folkeoplysningsudvalget indstiller, at tilskudsmodellen for tilskud til frivillige
folkeoplysende foreninger ændres.
Fase 1, der vedrører ændring af "pointmodellen" og kursustilskud indstilles
godkendt med virkning fra 1. januar 2012.

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget indstiller, at tilskudsmodellen for tilskud til frivillige
folkeoplysende foreninger ændres.
Det indstilles, at fase 1 godkendes med virkning fra 1. januar 2012, idet det dog
forudsættes at tilskudsordningen revurderes i 2014.
Ændringsprocessen indeholder følgende faser:
•

Fase 1
Ændring af "pointmodellen".
Ændring vedrørende kursustilskud.
Etablering af overgangspulje.

Med henblik på at sikre en helhedsløsning for hele området igangsættes en
proces med henblik på vurdering af lokaletilskud og kørselstilskud. Kørselstilskud
justeres og forenkles, således at evt. ændringer får virkning fra 2012.
De næste faser vil således være:
•

Fase 2
Justering af reglerne for kørselstilskud.

•

Fase 3
Harmonisering af reglerne for lokale- og hallejetilskud.
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Ændringerne har sammenhæng med den forestående analyse af
tilskudstildelingen inden for Fritids- og Kulturudvalgets område for blandt andet
idrætshallerne.

Fase 1 indeholder følgende ændringer.
Aktivitetstilskud:
Foreningernes aktiviteter opdeles i 3 kategorier:
1. Holdidræt - 474 point pr. medlem under 25 år (f.eks. fodbold, håndbold,
volleyball, basketball og floorball)
2. Individuel idræt - 344 point pr. medlem under 25 år (f.eks. badminton,
svømning, gymnastik, golf og tennis).
3. Idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde - 224
point pr. medlem under 25 år (f.eks. spejder og ungdomsklubber).
Efter Folkeoplysningslovens bestemmelser rummer det frivillige foreningsarbejde
idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde.
Værdien af et point fastsættes i forhold til det afsatte budget for aktivitetstilskud
og det samlede antal medlemmer under 25 år. Med ovennævnte model
forventes, at værdien af et point udgør ca. 0,89 kr. Budgettet for 2011 for
aktivitetstilskud udgør ca. 3,0 mio. kr. og det forventede medlemstal i 2011 udgør
16.869 medlemmer under 25 år.
Foreninger med både holdidræt og individuel idræt kan søge
Folkeoplysningsudvalget om tilladelse til at opdele medlemmerne i to
tilskudsgrupper/kategorier (kategori 1 eller 2).
Kursustilskud:
Kursustilskud ydes på baggrund af regnskabstal. Der forudbetales således ikke
kursustilskud i 2012, idet ændringen indebærer, at praksis ændres fra
forudbetaling til udbetaling efter regnskabstal. Kursuspuljen udgør ca. 0,5 mio.
kr.
Overgangspulje:
Det afsatte beløb til kursus på 0,5 mio. kr. i 2012 anvendes til en overgangspulje
for foreninger, der får problemer som følge af ændring i pointmodellen for 2012.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, herunder bl.a. § 19, stk. 1.
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I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunalbestyrelsen sikre rammerne for,
at børn og unge kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed.
Kommunalbestyrelsen skal yde tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder
fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne.
Kommunalbestyrelsen skal vedtage en tilskudsmodel ud fra lokale forhold.
Grundlaget for beregningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af modellen.

Økonomi
Tilskudsmodellen er udarbejdet, således at pointsystemet på
aktivitetstilskudsområdet tilpasses det afsatte budget for området for 2011.
Lokaletilskudsprocenten på 70 vil kunne hæves eller sænkes, afhængigt af det
afsatte budget. Der skal dog som minimum ydes et tilskud på 65 % af
foreningernes godkendte lokaleudgifter.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Nuværende tilskudsordning for 2011.
2. Konsekvensberegning ved indførelse af ny pointmodel.

Direktøren for Fritids- og Kulturområdet indstiller
•

at Fase 1 anbefales godkendt med virkning fra 2012

Historik
Fritids- og Kulturudvalget, 7. juni 2011:
Fritids- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.
Michael Karlborg, Børge Bech, Jens Broen og Henning Sigsgaard deltog ikke i
mødet.
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Økonomiudvalget, 22. juni 2011, pkt. 24:
Følgende er modtaget efter Fritids- og Kulturudvalgets møde 21. juni.:
Fritids- og kulturudvalget skal anmode Økonomiudvalget om at udsætte
behandling af punkt 24 om ændrede principper for tildeling af tilskud indenfor
Folkeoplysningsudvalgets område. Årsagen er, at FKU og
Folkeoplysningsudvalget planlægger afholdt et fællesmøde primo august 2011'
og dette møde ønskes afviklet før videre politisk behandling af punktet.
Økonomiudvalget tog på den baggrund sagen af dagsordenen og afventer ny
indstilling fra Fritids- og kulturudvalget.

Beslutning
Fritids- og kulturudvalget anbefaler fase 1 til godkendelse. Hennings Sigsgaard
kan ikke tilslutte sig dette, men ønsker en anden pointmodel.
Niss Ribergaard og Michael Karlborg deltog ikke i mødet.
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00.01.00-A21-45-09
7.

Orientering fra forvaltningen

Fællesmøde mellem Fritids- og kulturudvalget og Økonomiudvalget den 13.
september 2011
Aktindsigt
Olieforurening ved Badmintonhallen
Fritids- og kulturpolitik, afrapportering af halanalysen
Niss Ribergaard og Michael Karlborg deltog ikke i mødet.

00.01.00-A21-5-10
8.

Orientering fra formanden

Møde med HI, Frem og Fortuna
Niss Ribergaard og Michael Karlborg deltog ikke i mødet.

00.01.00-A01-29-07
9.

Orientering fra medlemmerne

Støtte til godgørende formål med henblik på pr-værdi.
Niss Ribergaard og Michael Karlborg deltog ikke i mødet.

Hjørring Kommune
30. august 2011
Side 21.

Underskrifter

Niss Ribergaard

Henning Sigsgaard

Sven Bertelsen

Børge Bech

Jørgen Christensen

Michael Karlborg

Keld Emil Damsgaard

Kristine Gjedde

Jens Broen

