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Introduktion til Kyst- og Fjordcentret
00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Som en del af udvalgets introduktion afholdes møde mellem kultur-og fritidsudvalget og
Kyst- og Fjordcentret kl. 16.00-17.00. Mødet begynder med en rundvisning på Kyst- og
Fjordcentret ved centerleder Carsten Enemark.
Kyst- og Fjordcentret driver naturformidling om Randers Fjord og naturen langs kysten med
udgangspunkt i bygninger ved Voer Færgested, Fjellerup Strand og Grenaa.
Ved Voer Færgested har Kyst- og Fjordcentret sin oprindelige base. Her er der en udstilling
om Randers Fjord og simple overnatningsfaciliteter i form af shelters og vandrerhjemslignende forhold, der danner basis for naturformidling om Randers Fjord.
I Fjellerup og Grenaa drives aktiviteter fra Blå Flag stationer som en del af Norddjurs
Kommunes naturformidling og opgaver i forbindelse med Blå Flag. Kyst- og Fjordcentret er
organiseret som en forening, der driver naturformidling med tilskud fra Norddjurs Kommune.
Driftstilskud fra Norddjurs Kommune:
Driftstilskud 2017 - Fjordcentret

1.116.000 kr.

Driftstilskud 2017 - Naturcenter Norddjurs (Klitten1)

645.000 kr.

Til udbetaling i 2017

1.761.000 kr.

Rullende naturformidling 2017

94.500 kr.

Driftstilskud 2018 - Fjordcentret

1.097.000 kr.

Driftstilskud 2018 - Naturcenter Norddjurs (Klitten1)

666.000 kr.

Til udbetaling i 2018

1.763.000 kr.
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Rullende naturformidling 2018

0 kr.

Tilskud fra By- og landdistriktspuljen:
Tilskud

2017

2018

Landdistrikternes fællesråd kontingent

0 kr.

9.048 kr.

Udviklingsmidler

0 kr.

0 kr.

Fleksmidler

4.950 kr.

0 kr.

Forsamlingshusmidler

77.500 kr.

0 kr.

Kyst- og Fjordcenteret har 4 rente- og afdragsfrie lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond:
1. Lån på 2.599.000 kr. indtil 1. november 2020
2. Lån på 297.997 kr. indtil 2025
3. Lån på 1.335.956 kr. indtil 2025
4. Lån på 1.063.298 kr. indtil 2025
Kyst- og Fjordcentrets bestyrelse består af:


Jane Bjørn Christiansen, formand



Kirsten Bjerg, næstformand



Anne-Mette Lenschau



Adam Bindslev



Søren Kepp Knudsen



John Neimann



Søren Mogensen, Norddjurs kommune

En detaljeret beskrivelse af Kyst- og Fjordcentret er vedlagt som bilag.
Dagsorden:


Centrets rolle i forhold til naturformidlingen i Norddjurs Kommune



Betydningen af Blå flag aktiviteter på Nordkysten og i Grenaa



Naturpark Randers Fjord



Drifts- og samarbejdsaftale. Aftalen er vedlagt som bilag



Masterplan for det samlede Kyst- og Fjordcenter.
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Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Præsentation KFU

152477/18

2 Åben Kyst- og Fjordcentret Drifts- og samarbejdsaftale

154188/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 17-09-2018
Forvaltningen oplyser, at der er sket en fejl i sagsfremstillingen om Norddjurs Kommunes
tilskud til Kyst- og Fjordcentret. De korrekte tal er anført nedenfor.
Det præciseres endvidere, at Kyst- og Fjordcentret alene har modtaget de nedenstående
tilskud fra By- og landdistriktspuljen i 2017 og 2018. Således er den rullende naturformidling
dog finansieret af By- og landdistriktspuljen i 2018.
Driftstilskud fra Norddjurs Kommune:
Driftstilskud 2017 - Fjordcentret

Brutto*

Netto*

1.116.000

1.004.400

Driftstilskud 2017 – Naturcenter Norddjurs (Klitten 645.000

580.500

1)
I alt vedrørende 2017

1.761.000

1.584.900

Driftstilskud 2018 - Fjordcentret

1.097.000

987.300

Driftstilskud 2018 – Naturcenter Norddjurs (Klitten 666.000

599.400

1)
I alt vedrørende 2018

1.763.000

1.586.700

Rullende naturformidling 2017

105.000

94.500

Rullende naturformidling 2018

205.000

184.500
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*Brutto svarer til hvad der bliver udbetalt og som Fjordcentret modtager, mens netto svarer
til, hvad det koster kommunen, da den kommunale momsrefusionsordning dækker
forskelsbeløbet.
Kultur- og fritidsudvalget tog sagen til efterretning.
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Budgetopfølgningen pr. ultimo august måned 2018 for kultur- og fritidsudvalget
00.32.10.Ø00

18/44

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Kultur- og fritidsudvalget – samlet oversigt
Opr.

Korr.

budget

Forbrug

Forvent

Afvigelse

budget

et

ifht.

excl.

regnska

oprindelig

driftsove

b**

t budget*

rførsler

Budget 2018 (mio. kr.)
Drift

55,1

55,0

44,2

54,4

-0,7

Anlæg

5,3

8,5

1,3

1,4

-3,9

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Kultur- og fritidsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
Overført

(80%)

(20%)

beløb i alt

forbrug

(Mio. kr.)
Kultur- og fritidsudvalget

Forventet
af

overførsler**
5,0

4,0

1,0

0,0

**Forbrug af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% på udvalgsområdet jf. vedtaget
clearings-/koordineringsprincip
Overordnet konklusion
Drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 54,4 mio. kr., som medfører, at der
er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på kultur- og fritidsudvalgets område i 2018.
Mindreforbruget vedrører hovedsagelig anslåede afvigelser vedrørende puljen til haller og
idrætsanlæg, ikke udmøntede restbudgetter under frivilligt foreningsarbejde og mindreforbrug
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i forbindelse med tilskud til museer og by- og landdistriktsmidler. Der er mindreforbrug på
kulturprojekter for 2018 samt ikke udmøntede puljemidler, som opvejes af merforbrug på
projekter, som der er givet tilsagn til i 2017.
Tilskud til Kattegatcentret er registreret som et zoologisk anlæg mod tidligere et turistformål,
hvilket bevirker en besparelse på budgettet, da momsrefusionsordningen nu afholder en del af
tilskuddet. Budgettet vedrørende momsandelen er tilført kassen.
Budgetrammerne for løn er reduceret, da resultatet af overenskomstforhandlingerne ligger 0,2
procent lavere end oprindelig indarbejdet i oprindelig budget.
Ud over ovennævnte mindreforbrug er der konstateret merforbrug/mindreindtægter
vedrørende teatre, folkeoplysende voksenundervisning samt forsamlingshuse.
Der kan på nuværende tidspunkt ikke konstateres nogen effekter ved ansættelsesstoppet på
kultur- og fritidsudvalgets område.
Driftsoverførsler
Der forventes på nuværende tidspunkt intet forbrug af overførslerne fra 2017 på 5 mio. kr.
Der er samlet set et fald på 0,3 mio. kr. i forventet regnskab i forhold til budgetopfølgningen
pr. juni måned, hvilket hovedsagelig skyldes mindreforbrug vedrørende udvikling af yder- og
landdistrikter og turisme, mens der er merforbrug vedrørende teaterområdet samt kulturpuljer.
Overholdelse af udvalgets serviceramme
Kultur- og fritidsudvalgets andel af servicerammen udgør 55,1 mio. kr. og det forventes, at
udvalgets forbrug vil ligge 0,7 mio. kr. under servicerammen.
I henhold til den vedtagne Økonomiske politik skal servicerammen overholdes. Dette betyder,
at der skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at
iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.
Anlæg
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På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 3,931mio. kr. i forhold til
oprindeligt budget og 7,078 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. På grund af anlægsstoppet
kan en række projekter lukkes med mindreforbrug.
I denne budgetopfølgning tilføres kassen/medfinansieringspuljen således i alt 7,078 mio. kr.,
hvilket svarer til mindreforbruget i forhold til korrigeret budget. På disse projekter er der i
flere tilfælde søgt anlægsbevilling og mindreforbruget i forhold til anlægsbevillingen
korrigeres ved at søge negativ anlægsbevilling på 1,981 mio. kr. Opgørelse af mindreforbrug
for de enkelte anlæg fremgår af bilaget til denne dagsorden.
I forhold til foregående budgetopfølgning er det forventede forbrug på anlæg uændret.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt som bilag.
Budgetopfølgningen pr. ultimo august samles for alle udvalg i en sag, som videresendes til
økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at
1. der gives negativ rådighedsbeløb på 7,078 mio. kr. vedrørende lukkede anlæg under
kultur- og fritidsudvalget, der tilføres kassen.
2. der gives negativ anlægsbevilling på 1,981 mio. kr., der svarer til korrektion i forhold
til de lukkede anlæg under kultur- og fritidsudvalget.
3. budgetopfølgningen pr. august 2018 på kultur- og fritidsudvalgets område tages til
efterretning.
Bilag:
1 Åben KFU Bilag til august måneds budgetopfølgning.pdf

158788/18

2 Åben Anlægsoversigt - August.pdf

157956/18
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Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 17-09-2018
Ad 1) Tiltrådt.
Ad. 2) Tiltrådt.
Ad. 3) Taget til efterretning.
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Besparelsesforslag på kultur- og fritidsudvalgets område
00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Ved førstebehandlingen af budgetaftalen er der for kultur- og fritidsudvalget fastsat et
sparemål på 3,314 mio. kr., hvor det efter aftalen forventes, at hele besparelsen kan realiseres
i 2019. Af aftalen fremgår endvidere følgende:
”Kultur, oplevelse og vækst:
Aftalepartierne er enige om, at den aktuelle økonomiske situation ikke må undergrave
Norddjurs

Kommunes

vækstpotentiale

og

styrkepositioner

indenfor

erhverv

og

indkomstskabelse.
På den baggrund har aftalepartierne vurderet budgetbesparelsesmuligheder på kultur- og
fritidsudvalgets område.
Aftalepartierne er enige om, at aftaler med kulturministeriet, fonde samt andre kommuner skal
overholdes. Desuden er Norddjurs Kommune forpligtet til at indfri kommunegarantier for
enkelte af institutionerne, såfremt de lukkes.
Der gennemføres derfor driftsbesparelser på 2% årligt på tilskud til følgende institutioner:
Kattegat-centrets driftsfond, Museum Østjylland, Gammel Estrup Herregårdsmuseum,
Destination
Djursland, Djursland for Fuld Damp (inkl. Stenvad Mosebrugscenter) og Kyst- og
Fjordcentret.
Aftalepartierne forudsætter endvidere, at Fjordcentret fortsat er aktør for Norddjurs
Kommunes naturvejlederindsats.
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Kultur og fritidsudvalget udmønter i øvrigt besparelsesrammen.”
På kultur- og fritidsudvalgsmødet i august blev det besluttet, at forvaltningen skulle arbejde
videre med konkrete forslag til besparelser, der nu skal behandles.
Besparelsesforslagene tager udgangspunkt i følgende:


Beskrevet i budgetaftalen.



Reduktion i puljemidler.



Harmonisering af tilskudsordninger.



Reduktion i tilskud eller budget.



Mulige besparelser ved reduktion i service.

Der er, udover harmonisering og ensretning af aftaler, lagt vægt på muligheder for
afbureaukratisering for såvel tilskudsyder som ansøgere af tilskud.
Kultur- og fritidsområdet er kendetegnet ved meget begrænsede lovmæssige krav til
økonomien på området. Traditionelt løses områdets opgaver i tæt samarbejde mellem
forvaltningen, frivillige og ansatte indenfor området.
En del samarbejds- og driftsaftaler kan med fordel fornys, da tilskud og forpligtelser kan være
ude af takt. Fornyelse af aftalerne vil også kunne befordre en nødvendig og større
gennemskuelighed i tildeling og anvendelse af kommunale midler.
Forvaltningen arbejder i 2018 med fornyelse af aftaler med henblik på en tydeligere
ansvarsfordeling og gennemskuelighed i tilskudstildelingen. Enkelte er allerede så langt, at de
er en del af besparelsesforslagene.
Det er muligt at opfylde besparelseskravet alene ved reduktion i områdets puljer. Det vil dog
på sigt være af stor betydning for udviklingen af området, at der findes midler til nye
aktiviteter, oplevelser og arrangementer. Derfor anbefaler forvaltningen, at en eventuel
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reduktion i puljerne med udviklingsmidler ikke gøres permanent, men at der udpeges områder
med henblik på at få kvalificeret besparelsespotentialet yderligere frem mod budget 2020.
Forvaltningen skal også gøre opmærksom på, at det lovpligtige bookingsystem ikke er på
listen over anlæg i 2019. Systemet skal digitalisere ansøgning om haltider og bookning af
faciliteter. Det kan skabe overblik over anvendelsen af de lokaletimer kommunen råder over i
forskellige haller og bygninger, samt hvem der anvender timerne.
Nedenfor findes en oversigt over spareforslagene. Spareforslagene er uddybet i det vedlagte
bilag.

Kultur- og fritidsudvalget

2019

2020

2021

2022

Beløb i Beløb i Beløb i Beløb i
mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.
Spareforslag i henhold til budgetaftale 2019 – 2022
Museer samlet

0,112

0,221

0,329

0,434

Djursland for fuld damp

0,006

0,012

0,018

0,024

Kattegatcentrets drifts- og ejendomsfond

0,074

0,146

0,216

0,286

Kyst- og Fjordcenteret

0,000

0,039

0,058

0,078

Naturcenter Klitten

0,000

0,024

0,036

0,047

Spareforslag i alt

0,192

0,442

0,657

0,869

Baunhøj Mølle

0,014

0,014

0,014

0,014

Grenaa Egnsarkiv

0,020

0,020

0,020

0,020

Kulturskolen

0,000

0,000

0,000

0,000

Kulturelle foreninger, - projekter, - aktiviteter

0,185

0,185

0,185

0,185

Forsamlingshuspulje

0,091

0,091

0,091

0,091

Kultur, biblioteker og fritid
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Pavillonen

0,050

0,099

0,147

0,195

Teater

0,034

0,034

0,034

0,034

Kulturpuljer

0,857

0,000

0,000

0,000

Folkeoplysningesområdet - lokaletilskud

0,298

0,298

0,298

0,298

Stadion- og Idrætsanlæg

1,239

1,239

1,110

0,110

Puljer fritidsområdet

0,451

0,451

0,451

0,451

0,050

0,050

0,050

0,050

Folkeoplysningesområdet

0,378

0,378

0,378

0,378

Stadion- og Idrætsanlæg - GIC

0,402

0,402

0,402

0,402

Norddjurs Biblioteker

2,124

2,124

2,124

2,124

-0,450

0,000

0,000

0,000

5,743

5,385

5,304

4,352

Landbrugsmessen Gl. Estrup

0,101

0,101

0,101

0,101

By- og landdistriksmidler

0,650

0,200

0,200

0,200

Blå Flag

0,077

0,077

0,077

0,077

Thomasminde

0,050

0,050

0,050

0,050

Naturfoldere

0,010

0,010

0,010

0,010

Projektledelse Naturpark Randers Fjord

0,025

0,025

0,025

0,025

Tilskud til Kysten og fjordens dag

0,022

0,022

0,022

0,022

I alt Plan og natur

0,935

0,935

0,485

0,485

Omprioriteringsforslag i alt

6,870

6,312

6,446

5,706

Folkeoplysningesområdet

-

voksenundervisning

Nyt bookingsystem til kultur- og fritidsomr.
I alt Kultur, biblioteker og fritid
Plan og natur

Besp
arels

er på driftstilskud til institutioner og foreninger, kan betyde en lukning og dermed have
konsekvenser i form af indfrielseskrav vedrørende kommunegaranterede lån eller kommunens
egne lån.
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Der er i Stenvad Mosebrug, der ejes af Norddjurs Kommune, optaget lån fra
Arbejdsmarkedets Feriefond på 5,359 mio. kr. med pant i bygningerne. Lånet forfalder den 1.
april 2024.
Høringssvar er vedlagt sagen.
Økonomiske konsekvenser
På kultur- og fritidsudvalgets område skal der findes 3,314 mio. kr. i besparelser.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at
1. kultur- og fritidsudvalget prioriterer konkrete besparelsesforslag med henblik på
endelig stillingtagen til udvalgsmødet i oktober.
2. kultur- og fritidsudvalget præciserer budgetaftalens årlige 2%-besparelse samt hvilke
institutioner, der er omfattet.
Bilag:
1 Åben Besparelsesforslag, KFU

165955/18

2 Åben Lånegarantier på KFUs område

159245/18

3 Åben Notat om lån i Arbejdsmarkedets Feriefond mv.

162705/18

4 Åben Besparelser, Museum Østjylland

162710/18

5 Åben Samlede høringssvar fra hjemmesiden, 12. september kl 16, 84 sider.

161380/18

6 Åben Høringssvar fra GKMF

164902/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 17-09-2018
Kultur- og fritidsudvalgets beslutninger fremgår af det nedenstående skema i sidste kolonne.
Priori-

KFU

2019

2020

2021

2022

Beløb

Beløb

Beløb

Beløb

teret
liste

i mio. i mio. i mio. i mio.
kr.

kr.

kr.

kr.
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Kultur, biblioteker og fritid
S401

Museer

0,038

0,074

0,110

0,146

Museum Østjylland undtages fra den besparelse, der ellers
fremgår af budgetaftalen. Samdrift med turistservice i
Grenaa belyses nærmere, tilrettet forslag sendes i høring

Det Grønne 0,250

0,250

0,250

0,250

Museum
S405

Belysning af muligheder og konsekvenser af en besparelse
på Det Grønne Museum.

Kulturelle

0,185

0,185

0,185

0,185

Sendes i høring

Forsamlings 0,091

0,091

0,091

0,091

Sendes i høring

0,050

0,050

0,050

Besparelsen ændres til fast beløb på 0,050 (2% i 2019) i alle

foreninger,
- projekter,
- aktiviteter
S406

huspulje
S407

Pavillonen

0,050

årene, tilrettet forslag sendes i høring
S409

Kulturpuljer 0,857

0,857

0,857

0,857

Udvides til at omfatte overslagsårene, tilrettet forslag sendes
i høring.
Puljen foreslås nedlagt, men der oprettes en ny pulje på
0,650 mio. kr., som dækker hele kultur- og fritidsudvalgets
område, finansieret af forslag S422.

S410

Folkeoplysn 0,463

0,463

0,463

0,463

Sendes i høring

1,239

1,110

1,110

Sendes i høring

0,451

0,451

0,451

Sendes i høring.

ingesområd
et

-

lokaletilsku
d
S411

Stadion- og 1,239
Idrætsanlæg

S412

Puljer

0,451

fritidsområd

Puljen foreslås nedlagt, men der oprettes en ny pulje på

et

0,650 mio. kr., som dækker hele kultur- og fritidsudvalgets
område, finansieret af forslag S422.

S413

Djursland

0,006

0,012

0,018

0,024

Sendes i høring

Folkeoplysn 0,378

0,378

0,378

0,378

Sendes i høring

0,157

0,157

0,157

Besparelsen ændres til 2% i alle årene samt reduktion i

for

fuld

damp
S415

ingesområd
et
S416

Stadion- og 0,157
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klubhustilskud, tilrettet forslag sendes i høring.

Grenaa

Idrætscenter
S417

Turisme

0,074

0,146

0,216

0,286

Sendes i høring

0,500

0,500

0,500

0,500

Sendes i høring

-0,450 0,000

0,000

0,000

Sendes i høring

4,853

4,836

4,948

0,101

0,101

0,101

0,101

og 0,000

0,000

0,000

0,000

Kattegatcen
tret
S418

Norddjurs
Biblioteker

S419

Nyt
Bookingsys
tem

til

kultur-

og

fritidsområd
et
I

alt 4,289

Kultur,
biblioteker
og fritid
Plan og natur
S421

Landbrugs
messen Gl.
Estrup

S422

By-

landdistriks

Pulje

på

0,650

mio.

kr.

omdøbes

til

kultur-

og

fritidsudvalgets pulje, tilrettet forslag sendes i høring.

midler
S427

Kyst-

og 0,000

0,039

0,058

0,078

Fjordcentret
I alt Plan 0,101

fremgår af budgetaftalen
0,140

0,159

0,179

4,993

4,995

5,127

og natur
Ompriorite 4,390

Kyst- og Fjordcentret undtages fra den besparelse, der ellers

ringsforsla
g i alt

Udvalget ønsker herudover at få belyst følgende:
15
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Mulighederne for samdrift mellem turistkontoret i Grenaa og Museum Østjylland
således, at Museum Østjylland kan friholdes for besparelser i 2019.



Muligheder og konsekvenser af en besparelse på Det Grønne Museum



At der på biblioteksområdet sker en besparelse på 0,500 mio. kr. i 2019 ved at
lokalservice nedlægges, og den bemandede åbningstid reduceres.



Gebyrordningen udvides til også at omfatte uniformerede korps (spejdere) og
rideklubber. Gebyrerne øges generelt med 10 %.



Mulighederne for samdrift mellem ungdomsskolen og kulturskolen.

Vedlagt referatet er høringssvar fra Grenaa Kunst- og Musikforening, der ikke på tidspunktet
for udsendelse af dagsorden fremgik på kommunens hjemmeside.
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Orientering om konsekvenser af ansættelsesstop
00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Direktionen har besluttet, at fagudvalgene løbende skal orienteres om status på
ansættelsesstoppet. Der skal på relevante områder tages initiativ til at beskrive konsekvenser
og mulige justeringer af virkninger af ansættelsesstoppet. Fagforvaltningerne skal prioritere at
udarbejde konkrete løsningsforslag således, at den daglige drift kan varetages på
arbejdsstederne.
Indenfor kultur- og udviklingsudvalgets område er en udviklingskonsulent fratrådt. Denne
udviklingskonsulent

havde

som

en

del

af

sin

opgaveportefølje

at

være

landdistriktskoordinator. Fratrædelsen betyder derfor, at forvaltningen er nødsaget til at
nedprioritere arbejdet med landdistriktsudvikling samt samarbejdet med LAG og FLAG.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 17-09-2018
Taget til efterretning.
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Mødekalender 2019
00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Kultur- og fritidsudvalget skal godkende mødeplanen for 2019.
Forslag til mødeplan er vedlagt.
Forvaltningen foreslår, at udvalgsmøderne som hovedregel starter kl. 16.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at mødekalenderen 2019 for kultur- og fritidsudvalget
godkendes.
Bilag:
1 Åben Politisk mødekalender 2019

154328/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 17-09-2018
Godkendt.
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Opfølgning på visionsseminar
00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Den 28. maj 2018 afholdt kultur- og fritidsudvalget et visionsseminar. På opfølgningsmøde
den 18. juni 2018 besluttede udvalget at prioritere områderne markedsføring/bosætning,
turisme og biblioteker som temaer, der skal behandles nærmere. Herunder er status på
områderne.
Markedsføring/bosætning
Kultur- og fritidsudvalget bevilgede den 18. juni 2018 0,120 mio. kr. til markedsføring,
herunder DHL-stafetten, online-markedsføring, oprettelse af et ambassadørnetværk og generel
markedsføring.
DHL Stafetten fandt sted onsdag den 22. august i Mindeparken i Aarhus, hvor 300
medarbejdere deltog.
Det store Norddjurske telt var pakket ind i bannere med budskaber, der skulle få de godt
17.000 DHL-deltagere til at overveje at flytte til Norddjurs. Derudover var der beachflag
rundt om teltet med skriften: ”Boliggrunde til salg”. Fotos er vedlagt.
Deltagerne var iført T-shirt med teksten: ”Flyt til Norddjurs – plads til at leve”.
Markedsføringsmedarbejderen delte postkort ud til forbipasserende med teksten: ”100.000 kr.
mere til rådighed om året”, bagsiden var et Nordea Kredit skema, der viser, hvor mange penge
man kan spare ved at flytte fra Aarhus Kommune til Norddjurs Kommune.
Norddjurs Kommune har på nuværende tidspunkt et velfungerende tilflyttersite,
www.flyttilnorddjurs.dk,

som via online-annoncering skal markedsføres til potentielle

tilflyttere. Forvaltningen har afsøgt online-medier, hvor kommunen får mest for pengene og
19
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når relevante målgrupper bedst muligt. Eksempelvis: Boligsiden, Boliga og Kids Aarhus, der
er en portal, der henvender sig til nybagte børnefamilier i Aarhus.
Det undersøges også, hvad det vil koste at sponsorere et program på TV2 Østjylland. Det
betyder, at kommunens tilflyttersite vil blive nævnt, inden programmet begynder.
Der er på nuværende tidspunkt dialog med Landsbyklyngen Midt i Norddjurs.
Landsbyklyngen er i gang med at etablere et ambassadørnetværk og er derfor rollemodel for
ambassadørnetværkstankegangen i hele kommunen.
Turisme
Der er planlagt fællesmøde om turisme mellem kultur- og fritidsudvalget og erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget mandag den 19. november 2018 kl. 16.00-17.00 ved Baunhøj Mølle.
Biblioteker
Der bliver arrangeret en inspirationstur til Bibliotekerne i Hinnerup og Hornslet, begge
kulturhuse med blandt andet biblioteker med borgerservice.
Hvis der er særlige emner, udvalget gerne vil have præsenteret på turen, vil der være
mulighed for at bede værterne forberede sig på det. For eksempel:


Samskabende eller blot ”utraditionelle” arbejdsopgaver for bibliotekspersonalet?



Partnerskaber med øvrige forvaltningsområder for eksempel skole-, social- eller
arbejdsmarkedsområderne.



I hvilken retning bevæger I personale, bibliotekshuse og bibliotekstilbud for fortsat at
være relevante for borgere og brugere i fremtiden.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at sagen drøftes.
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Bilag:
1 Åben Billeder fra DHL 2018

155081/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 17-09-2018
Drøftet.
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Meddelelser
00.01.00.A00

09/21993

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Fra udvalgets formand:
Fra kultur- og fritidsudvalgets medlemmer:
Fra miljø- og kulturdirektøren:
Kommende møder og konferencer
Dato

Arrang

Emne

Sted

ement
12.10.20

Dialog

Statens

Kunstfonds

18

møde

kommunedialogmøde

Målgrup Deltagere

Ande

pe

t

Kommun

Præin

ale

vitati

kulturpol

on

itikere og

vedla

nøgleper

gt

soner
08.10.18

Ældredagen

Allingåb

Forvaltningen

ro Hotel

deltager.

29.09.18

Mikkelsdag

Museum

Kl.

Arrangører:

Kulturring Østjyllan

11-

13

Museum d,

Østjylland,
Østjylland

Alle

og

Grenaa Sønderga
de

Egnsarkiv

1,

Grenaa
28.09.18

Kulturaften

Grenaa
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Alle

Lars

Østergaard
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Overrækker
Kulturpris.
26.09.18

Konfere

Kultur-

nce

fritidskonference

og Auning

KFU

Bibliotek

Lars

Østergaard

byder
velkommen.

24.09.18

Studietu

Borgerservice

r

biblioteker,

og

KFU

Alle

eftermiddagstur
busafgang fra Allingåbro
kl. 15.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Afholdte møder og konferencer

20649/18

2 Åben Præinvitation til Statens Kunstfonds kommunedialogmøde 12.10.2018 - 149176/18
Præinvitation til dialogmødet Bring kunsten tæt på borgerne,
12.10.2018
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 17-09-2018
Taget til efterretning.
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Arbejdsplan
00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Af arbejdsplanen fremgår kultur- og fritidsudvalgets egne sager, der på nuværende tidspunkt
er kendskab til, og som skal behandles i 2018.
Arbejdsplanen vil løbende blive opdateret.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at sagen drøftes.
Bilag:
1 Åben Arbejdsplan KFU 2018

148337/17

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 17-09-2018
Drøftet.
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Bilagsoversigt
1.

2.

3.

Introduktion til Kyst- og Fjordcentret
1.

Præsentation KFU (152477/18)

2.

Kyst- og Fjordcentret Drifts- og samarbejdsaftale (154188/18)

Budgetopfølgningen pr. ultimo august måned 2018 for kultur- og fritidsudvalget
1.

KFU Bilag til august måneds budgetopfølgning.pdf (158788/18)

2.

Anlægsoversigt - August.pdf (157956/18)

Besparelsesforslag på kultur- og fritidsudvalgets område
1.

Besparelsesforslag, KFU (165955/18)

2.

Lånegarantier på KFUs område (159245/18)

3.

Notat om lån i Arbejdsmarkedets Feriefond mv. (162705/18)

4.

Besparelser, Museum Østjylland (162710/18)

5.

Samlede høringssvar fra hjemmesiden, 12. september kl 16, 84 sider.
(161380/18)

6.
5.

Mødekalender 2019
1.

6.

Politisk mødekalender 2019 (154328/18)

Opfølgning på visionsseminar
1.

7.

Høringssvar fra GKMF (164902/18)

Billeder fra DHL 2018 (155081/18)

Meddelelser
1.

Afholdte møder og konferencer (20649/18)

2.

Præinvitation til Statens Kunstfonds kommunedialogmøde 12.10.2018 Præinvitation til dialogmødet Bring kunsten tæt på borgerne, 12.10.2018
(149176/18)

8.

Arbejdsplan
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1.

Arbejdsplan KFU 2018 (148337/17)
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