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Præsentation af Kunst- og kulturområdet
00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Som en del af udvalgets introduktion giver forvaltningen en orientering om kunst- og
kulturområdet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-02-2018
Taget til efterretning.
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Introduktion til Kulturskolen Norddjurs
00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Kulturskolen er inviteret til introduktion med kultur- og fritidsudvalget fra kl. 16.30.
Fra Kulturskolen deltager:


Finn Rosenløv

Dagsorden:
1.

Introduktion til Kulturskolens arbejde

2.

Perspektiver på kulturskolens fremtidige arbejde.

3.

Eventuelt.

Mødet er berammet til 30 minutter.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:
1 Åben Hvem er kulturskolen

27503/18

2 Åben Eco nøgletal 2016

27499/18
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Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-02-2018
Taget til efterretning.
Til brug for orienteringen blev udleveret folderen ”Lidt om Kulturskolen” samt nøgletal for
Norddjurs Kommunes forbrug ifølge regnskab 2016 til bl.a. musikarrangementer. Bilagene er
vedlagt protokollen.
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Orientering om landsbyklyngeprojektet
20.10.00.A00

17/1879

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Udvalget orienteres kvartalsvist om status for landsbyklyngeprojektet ”Midt I Norddjurs”
eller ”MIN”.
Landsbyklyngeprojektet er støttet af kommunen, RealDania, DGI og Lokale- og
Anlægsfonden.
De frivillige i landsbyklyngerne skal iværksætte projekter og strategier, der styrker
landsbyerne og forsøger at skabe en fælles stedsidentitet landsbyerne imellem. Kommunens
rolle er at understøtte de frivilliges arbejde. Der er udpeget en kommunal kontaktperson, som
sammen med fagspecifikke medarbejdere, skal understøtte landsbyklyngeprojektet.
I november 2017 stoppede samarbejdet med proceskonsulenten Mads Munk Jepsen. I stedet
er Niels Bo Nielsen tiltrådt. Han har tidligere været ansat i Syddjurs Kommune som
civilsamfundskoordinator og var den kommunale kontaktperson for landsbyklyngeprojekterne
”Mols i Udvikling,” ”Østdjurs” og ”Ådalen”.
Der er arbejdet videre med organiseringen af landsbyklyngen, hvor der nu er etableret 3
grupper:


En styregruppe, som skal facilitere og sikre klyngens fremdrift



En borgerinvolveringsgruppe



En kommunikationsgruppe – denne gruppe vil tage sig af markedsføring af
landsbyklyngen samt kommunikationen eksternt og internt

Der er blevet afholdt to projektcafeer den 16. og 30. januar i henholdsvis Stenvad og Rimsø.
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Klyngenyt er vedlagt til orientering.
Projektcafeerne er borgernes mulighed for at kunne mødes og arbejde på deres projekter eller
møde andre, som kunne være interesseret i at arbejde med det samme. Der var begge gange et
godt fremmøde og en masse projekter, som borgerne ønskede at arbejde videre med.
Der var kommunalt netværksgruppemøde den 24. januar 2018, hvor de kommunale
kontaktpersoner for Favrskov, Syddjurs, Randers og Norddjurs samt proceskonsulenterne for
kommunernes landsbyklynger deltog.
Økonomiske konsekvenser
Udvalget har i 2017 bevilget medfinansiering på 0,075 mio. kr. af midlerne til
udviklingsprojekter under by- og landdistrikter. Herudover vil der være udgifter til
gennemførelse af den udarbejdede strategi.
Projektet støttes eksternt med 0,250 mio. kr. til en proceskonsulent i 18 måneder, og endelig
har forvaltningen afsat medarbejderressourcer til sparring, opfølgning og deltagelse i
projektets styregruppe gennemsnitligt 6 timer månedligt.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben 25.01.25 klyngenyt

14146/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-02-2018
Taget til efterretning.
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Orientering om Gademusiker Festival 2018
20.00.00.Ø40

15/7266

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Den 15. juni 2018 afholdes der Gademusiker Festival i Grenaa. Festivalen har tidligere været
afviklet den 4. september 2015, 3. juni 2016 og den 2. juni 2017.
Gademusik Festivalen har nedsat en styregruppe bestående af Pavillonen, ShopiCity,
Kulturskolen, Djurs Musik og Eventforening samt Ungdomsskolen/Arresten.
Formålet med festivalen er at understøtte og fremme talentudvikling inden for musik i
Norddjurs og bidrage til, at Norddjurs er et godt sted for unge eller nye musikere.
Målgruppen er musikere, der ønsker at udvikle og afprøve deres talent gennem optræden i
Grenaas gader. Musik og talent har ingen alder, men der gøres en særlig indsats i forhold til
Kulturskolen, uddannelsesinstitutioner med mere, hvor der arbejdes med talentudvikling.
Gademusiker Festival 2018 forventes afviklet med 40 forskellige optrædener, på scener
fordelt rundt i Grenaas gader, hvor handelsliv og beværtninger skal skabe liv og stemning
med udendørs servering og et stort madmarked foran rådhuset. Der var i 2017 professionelle
dommere fra blandt andet musikbladet Gaffa og musikkonservatoriet. Backstage var i
ungdomsmiljøet Arresten og i Museum Østjyllands gård var der opstillet udendørs
instrumenter, som børn og barnlige sjæle kunne spille på. I den nordlige ende af byen var der
mulighed for, at foreninger kunne fortælle om deres aktiviteter og måske skaffe nye
medlemmer.
Da der ikke opkræves entreindtægt er økonomien i festivalen baseret på finansiering via
tilskud fra Norddjurs kommune og sponsorer. Der er i 2018 og frem afsat et tilskud til
projektet på 0,200 mio. kr.
6
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Økonomiske konsekvenser
I 2018 og frem er der indarbejdet et årligt tilskud til Gademusiker Festivalen i Grenaa på
0,200 mio. kr.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-02-2018
Taget til efterretning.
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Orientering om Europæisk Kulturregion
20.20.00.I02

17/9848

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Under navnet Europæisk Kulturregion fortsætter samarbejdet fra Aarhus som europæisk
kulturhovedstad 2017 i en aftale gældende fra 2018-2019 mellem Region Midtjylland og de
19 kommuner i regionen. Samarbejdet kulminerer i en fælles event i 2019 på tværs af
regionen.
Samarbejdet har fået navnet:
Europæisk Kulturregion , - Fortællinger – Kreativitet – Fællesskaber
European Region of Culture , - History – Creativity – Community.
Samarbejdet har en overgangsperiode i 2018-2019, hvor samarbejdet påbegyndes og
erfaringerne fra forskningsprojektet Rethink Impacts drøftes. Herefter besluttes det, om
samarbejdet skal videreføres.
Der afvikles et årligt kulturforum for kulturinstitutioner, kommuner og beslutningstagere,
hvor kultur og kreativitet er på dagsordenen i international skala.
Der holdes et årligt politisk topmøde i tilknytning til det årlige kulturforum for borgmestre og
kulturudvalgsformænd, samt medlemmer af regionsrådet. Her drøftes retningen for
samarbejdet og de konkrete projekter.
Økonomiske konsekvenser
De deltagende kommuner afsætter hver 1 kr. pr. indbygger pr. år til samarbejdet. Dermed
bliver kommunernes samlede årlige bidrag til samarbejdet cirka 1,23 mio. kr. Region
Midtjylland vil bidrage med samme beløb som kommunerne tilsammen. Derudover stiller
8
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Region Midtjylland 1-2 årsværk til rådighed og afholder alle udgifter til koordinering og
administration af samarbejdet.
Norddjurs Kommune har for 2018 og 2019 årligt afsat et budget på 0,039 mio. kr. til
kultursamarbejdet.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Kultursamarbejde mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region 17648/18
Midtjylland fra 2018.pdf
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-02-2018
Taget til efterretning.
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19-02-2018

Orientering om Kulturring Østjylland
20.00.00.A00

17/1833

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Som en del af Kultur- og fritidsudvalgets introduktion til området, orienteres hermed om
Kulturring Østjylland.
Aftalen for 2018 er en forlængelse af den aftale, som Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø,
Skanderborg og Syddjurs Kommuner indgik i oktober 2012 med Kulturministeriet om en
kulturaftale for perioden 2013-2016. Aftalen er efterfølgende blevet forlænget med et år og
forlænges nu endnu engang til også at omfatte 2018, hvor Hedensted Kommune er trådt ind i
aftalen.
Tillægsaftalen er vedlagt som bilag.
Den etårige forlængelse af kulturaftalen sker på kulturminister Mette Bocks foranledning med
henblik på at give mulighed for fornyede politiske drøftelser i løbet af 2018 om eventuelt helt
nye kulturaftalekonstruktioner og indsatser fremover.
Kulturaftalen for 2018 ligger i direkte forlængelse af den gældende aftales indsatsområder, og
det samarbejde, der er etableret omkring kulturcykelruten ”Kulturringen”, samt ”Årstidernes
Højtider”. Projekterne er udvalgt ud fra udviklingspotentiale og styrkelse af kulturregionen.


Kulturelle fællesskaber i byrummet (ny)



Kulturarv – Traditioner og madkultur (Årstidernes Højtider)



Langs Kulturringen – varige spor (Cykelruten Kulturringen)
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Økonomiske konsekvenser
Kulturaftalen for 2018 bygger på den eksisterende bidragsstruktur, hvor der ydes 2,85 kr. pr.
indbygger i de deltagende kommuner. Kulturring Østjyllands kommunerne yder således et
samlet tilskud på 0,731 mio. kr. Kulturministeriet yder et samlet tilskud på 0,6 mio. kr. Den
samlede økonomiske ramme er dermed på i alt 1,331 mio. kr.
Norddjurs Kommunes bidrag til aftalen på 0,108 mio. kr. i 2018 kan, i lighed med den
eksisterende kulturaftale, afholdes indenfor for det afsatte budget til formålet.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning
Bilag:
1 Åben Kulturaftale for Kulturring Østjylland 2018 underskrevet
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-02-2018
Taget til efterretning.
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Orientering om status på udvælgelse af nyt foreningsadministationssystem
18.00.00.A00

17/5963

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
I 2014 blev det obligatorisk for kommunerne at stille et system til ”ansøgning om anvisning af
lokaler” til rådighed for kommunens foreninger og haller. Systemet skal kunne benyttes til
booking af lokaler og udbetaling af tilskud til foreninger. I perioden 2013-2017 havde
Norddjurs Kommune kontrakt på et system, der ikke kom til at fungere efter hensigten. Det
blev i januar 2017 besluttet at afbryde samarbejdet.
Siden er der samarbejdet med en følgegruppe med deltagere fra foreninger, idrætshaller,
Idrætsrådet og Fritidsrådet samt It- og digitaliseringsafdelingen og beskrevet, hvilke ønsker
og krav, der er til systemet fra de forskellige parter.
Der har i januar måned 2018 været afholdt præsentationsmøde med tre udvalgte leverandører,
både overfor følgegruppen som brugere og overfor forvaltningen som bruger og driftsenhed.
Input fra følgegruppen omkring de tre systemer inddrages i forhold til udvælgelse af system.
Forvaltningen indhenter tilbud fra leverandørerne, hvorefter sagen fremsendes til politisk
behandling
Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet ikke afsat midler til et nyt foreningsadministrationssystem. Såfremt der skal
afsættes budget til formålet, skal der findes finansiering hertil.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
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Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-02-2018
Taget til efterretning.
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19-02-2018

Flytning af budget til klargøring af tennisbaner
18.00.00.A00

18/240

Åben sag

Sagsgang
KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Vedligeholdelse af tennisbaner er budgetteret under kultur- og fritidsudvalget. Det foreslås, at
budgettet overdrages til miljø- og teknikudvalget, så opgaven kan overgå til Vej og ejendom,
der allerede har driften af de øvrige idrætsanlæg, som kommunen vedligeholder.
Budgettet til banepleje foreslås derfor omplaceret til miljø- og teknikudvalget fra kultur- og
fritidsudvalget, så budgettet følger opgaven.
Der foretages klargøring af grusbelægning og lines på følgende 11 baner:
Ørum: 1 bane
Allingåbro: 2 baner
Auning: 2 baner
Øster Alling: 1 bane
Ørsted: 2 baner
Vivild: 2 baner
Gjerrild: 1 bane
Økonomiske konsekvenser
Der er under kultur- og fritidsudvalget afsat et årligt budget på 0,080 mio. kr. for hvert af
årene 2018 – 2021 til klargøring af tennisbaner.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at det årlige budget for 2018 og overslagsårene 2019 2021 på 0,080 mio. kr. via tillægsbevilling overdrages til miljø- og teknikudvalget.
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Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-02-2018
Tiltrådt.
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Udvidelse af kommunal fodboldbanepleje
18.15.05.G01

15/11000

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Fodboldklubben FC Glesborg benytter en del af Glesborgs skoles areal til sin
foreningsaktivitet. Klubben ønsker at arealet opgraderes fra at være et græsareal til at blive en
kommunal fodboldbane. Godkendte folkeoplysende foreninger har ret til at få anvist
eksisterende lokaler og udendørsanlæg til foreningernes aktiviteter. Foreningen ønsker ikke at
gøre brug af muligheden for at spille fodbold på eksisterende udendørsanlæg i de nærliggende
byer.
Kultur- og fritidsudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres en ny fodboldbane i
Glesborg og i givet fald hvordan anlæg og drift af banen kan finansieres.
Foreningen med 90 medlemmer har siden sin godkendelse som en folkeoplysende forening
benyttet et areal bag ved Glesborg Skole til foreningsaktivitet. Arealet bag skolen er ikke
medtaget under de udendørsanlæg, som Norddjurs Kommune anviser til. Skolen bruger ikke
arealet som en fodboldfacilitet. Derfor er der ikke mål og banemaling tilgængeligt for
foreningen. Foreningen benytter arealet til træning 2 gange om ugen af 2 timers varighed til
deres handicaphold og til 20 kampe om året for serie 5 holdet.
Norddjurs Kommune kan anvise foreningen til nærmeste udendørsanlæg i en anden by, hvor
mål, baner med videre er til stede. Dette har foreningen ikke været interesseret i, da den er
lokalt forankret.
Der har tidligere været fodboldbaner i Glesborg, der lå i tilknytning til Nørre Djurs Hallen.
Hovedparten af arealet blev omdannet til beach håndboldbaner, da den tidligere fodboldklub
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lukkede, og andre behov opstod, hvorved der er et græsareal svarende til en 7 mands bane
tilbage.
Foreningen har oplyst, at den ønsker følgende benyttelse af de 2 arealer:
7 mands bane ved Nr. Djurs Hallen:
6 stævner og 20 kampe.
11 mands bane ved Glesborg skole:
Træning 2 timer mandag og onsdag i perioden februar til ultimo oktober.
20 kampe om året.
Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter serviceniveauerne på udbud af idrætsanlæg, herunder
nyanlæg. Driften hører under Miljø- og teknikudvalget. Hvis arealet skal opgraderes til
fodboldbane vil der være en anlægsudgift på 180.000 kr. hvis foreningens ønsker om banelys,
kridtmaskine og vandingsmaskine skal imødekommes. Derudover vil der være en yderligere
årlig driftsudgift på 56.000 kr. til drift og vedligehold af arealet som boldbane
Kultur- og Fritidsudvalget kan vælge at omprioritere det eksisterende udbud af fodboldbaner.
Forvaltningen vurderer, at plejen af øvrige fodboldbaner allerede er reduceret til et minimum,
hvorfor en yderligere reduktion ikke kan anbefales.
Økonomiske konsekvenser
Der er ikke frie midler på drift eller anlæg, så en eventuel øget drift skal findes ved en
omprioritering inden for udvalgets område eller anlægsudgiften kan søges indarbejdet i
budget 2019.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager stilling til, om der skal etableres ny
fodboldbane i Glesborg og hvordan anlægget i givet fald kan finansieres.
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Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-02-2018
Kultur- og fritidsudvalget stiller sig positivt overfor ansøgningen og medtager det som et
punkt i de kommende budgetforhandlinger for budget 2019. Kultur- og fritidsudvalget må
give afslag på ansøgningen nu, idet udvalget ikke ønsker at omprioritere eller forringe
kvaliteten af de nuværende fodboldbaner i Norddjurs Kommune.
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Prisuddeling på kultur- og fritidsområdet
20.00.00.A00

17/4243

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Inden for kultur- og fritidsudvalgets område er der hidtil blevet uddelt en kulturpris, en pris til
årets frivillige leder, samt en pris til årets forening indenfor idræts- og fritidsområdet.
Interessen for at indstille og bakke op om priserne har været faldende de sidste år.
Udvalget skal tage stilling til om der i 2018, fra udvalgets side, skal tages initiativ til uddeling
af priser på kultur- og fritidsområdet.
Den hidtidige model, hvor forvaltningen i samarbejde med en ekstern partner har været
arrangør, har vist svigtende tilslutning. Norddjurs Idrætsråd fik på kultur- og
udviklingsudvalgsmødet 13. november 2017 bevilget 0,020 mio. kr. til uddeling af Norddjurs
Award på idrætsområdet. Norddjurs Awards fandt sted for første gang i 2017.
I 2018 bliver det muligt for idrætsforeninger og frivillige at indstille og modtage priser,
selvom de ikke er organiseret i Norddjurs Idrætsråd. Denne uddeling sker i april 2018. Her
uddeles priser for årets idrætsforening, årets idrætsleder og årets idrætspræstation. Initiativet
lader til at kunne blive en frivilligt båret tradition. Dette initiativ omfatter dog ikke
fritidsområdet og heller ikke kulturområdet og Kulturprisen.
Baggrund
På baggrund af den dalende interesse for at indstille til- og bakke op om de kommunale priser
har kultur- og udviklingsudvalget i 2017 taget initiativ til at undersøge ønsker og behov. Fra
udvalgets side har der været ønske om at gøre det mere klart, hvilke priser, der kunne uddeles,
og hvordan eventuelle prisuddelinger kunne festligholdes.
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På udvalgsmøde den 13. marts 2017 besluttede kultur- og udviklingsudvalget derfor, at
relevante råd og samvirker på området skulle inviteres til en drøftelse af fremtiden for
prisuddelingerne.
Mødets formål var at samle op på erfaringer og ønsker fra områdets interessenter, samt at
komme med forslag til fremtidige modeller for tildeling og festligholdelse af priserne. I den
forbindelse har der været afholdt møde den 12. juni 2017 og igen den 27. november 2017. Det
sidste som opfølgning på kultur- og udviklingsudvalgets beslutning den 18. september 2017.
Referater fra begge møder med råd og samvirker er vedlagt som bilag.
Tilkendegivelserne på møderne har været, at man fra de frivilliges side gerne ville have en
anerkendelse fra kommunal side udtrykt i form af priser og en festlig markering. Hvilken
form for festlig markering, og hvilke priser der eventuelt skulle uddeles, har der været
mangeartede og kvalificerede bud på – men umiddelbart ingen entydig retning.
Økonomiske konsekvenser
Til Kulturprisen er der i budgetgrundlaget afsat et særskilt budget på 0,005 mio. kr. for 2018
og overslagsår.
For 2018 er der til priser allerede afsat 0,015 mio. kr., finansieret af fleksmidler under
fritidsområdet, der i budgetgrundlaget for 2018 udgør 0,09 mio. kr.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager stilling til, om der skal uddeles priser
på udvalgets område og i givet fald, hvilke priser og i hvilke rammer.
Bilag:
1 Åben Referat fra møde om prisuddeling

119646/17

2 Åben Referat fra dialogmøde med samvirker og råd

6293/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-02-2018
Norddjurs Idrætsråd gennemfører på eget initiativ uddeling af Norddjurs Awards i april 2018.
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Kultur- og fritidsudvalget opfordrer til, at Kulturelt Samvirke og Fritidsrådet på lignende vis
tager initiativ til egne arrangementer. Alternativt vil udvalget gerne efter indstilling fra
Kulturelt Samvirke og Fritidsrådet uddele priser på rådhuset inden for kultur og fritid.
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Ansøgning til By- og landdistriktspuljen
24.05.00.G01

18/2035

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Der skal tages stilling til vedlagte ansøgning underskrevet af Visit Djursland og ”Ekstra” om
tilskud på 0,020 mio. kr. til en fornyet og moderniseret hjemmeside om Anholt. Hjemmesiden
skal have fokus på natur og historie.
Den nye hjemmeside får sit eget præg og et opdateret visuelt sprog. Interaktion mellem det
visuelle materiale og fortællingerne om nutiden og datiden skal inspirere besøgende på en helt
ny måde.
Et øget indblik i lokalbefolkningens liv kan give et mere klart billede af, at Anholt er mere
end bare sandstrandsferie og måske føre til mere bosætning. Formålet er at bringe fortællinger
fra Anholts dagligdag, at inspirere folk til at tage en tur til Anholt udenfor højsæsonen og
deltage i øens traditioner ved påsken eller fastelavn.
Målet med fornyelsen er at skabe et indhold, som har så høj en kvalitet, at fortællingerne på
længere sigt kan samles i en selvstændig fysisk publikation med personlige portrætter og
historier om Anholt og dens indbyggere.
Relanceringen foretages i et samarbejde med Destination Djursland. Hjemmesiden med
indhold vil efterfølgende blive vedligeholdt og ejet af Destination Djursland.
Projektet har allerede fået 0,015 mio. kr. fra Destination Djursland og 0,005 mio. kr, fra
Lokalbrugsen. Projektet bakkes desuden op af Anholt borgerforening og museet på Anholt.
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Økonomiske konsekvenser
Der søges om 0,020 mio. kr. fra midler til By- og Landdistriktspuljen. Det kan oplyses, at
restbudgettet for 2018 vedrørende udviklingsmidler under by- og landdistrikter inden dette
møde udgør 0,575 mio. kr. Foruden denne sag er der til dette møde yderligere en sag,
angående rullende naturformidling på op til 0,185 mio. kr., hvortil der ligeledes søges om
finansiering via udviklingsmidler under by- og landdistrikter.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at der tages stilling til om ansøgningen kan
imødekommes.
Bilag:
1 Åben Ny hjemmeside om Anholt - Ansøgning om støtte til ny hjemmeside 18738/18
2018.pdf
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-02-2018
Ansøgningen imødekommes.
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Ansøgning om rullende naturformidling 2018
00.17.15.P08

15/3610

Åben sag

Sagsgang:
KFU
Sagsfremstilling
Kultur- og fritidsudvalget skal tage stilling til, om Den Rullende Naturformidling skal
videreføres i 2018. Den Rullende Naturformidling har eksisteret siden 2014. Der er hvert år
siden søgt finansiering i forbindelse med, at udvalget orienteres om det forgangne års
aktiviteter.
Den Rullende Naturformidling er populær blandt borgere og turister i Norddjurs, hvilket
fremgår af vedlagte afrapportering fra sommeren 2017.
Fra mandag til fredag i skolernes sommerferie laver naturvejlederne fra Kyst og Fjordcentret i
tæt dialog med Norddjurs Kommune spændende og lærerige aktiviteter på strand, havn, klint
og sø til både børn og voksne, kaldet Den Rullende Naturformidling.
Forvaltningen foreslår, at Den Rullende Naturformidling også gennemføres i 2018 og fortsat
med et særligt fokus på kysten. Foreløbigt program for Den Rullende Naturformidling 2018 er
vedlagt.
Kyst og fjordcentret beskriver i sin ansøgning om midler til Rullende naturformidling to
mulige scenarier for 2018.
1. 5-6 uger med aktiviteter i hverdagene på havnen i Bønnerup, 4 arrangementer ved
Sangstrup samt 2-4 arrangementer på Nordkysten. Samlet økonomi 0,105 mio. kr.
2. Udgangspunkt i scenarie 1, men giver der ud over - med en personalemæssig
udvidelse - mulighed for at bemande alle 7 ugedage i både i Bønnerup og Blå flag
station i Fjellerup i perioden. Samlet økonomi 0,205 mio. kr.
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Baggrund
I sommersæsonen 2014 gennemførte Norddjurs Kommune et forsøg med Den Rullende
Naturformidling, hvor der var særligt fokus på aktiviteter på nordkysten af Djursland.
Forsøget blev videreført i 2015, 2016 og 2017. Opgaven varetages af naturvejledere fra Kystog Fjordcentret.
Kultur- og udviklingsudvalget godkendte et budget til aktiviteterne på 0,105 mio. kr. for 2016
og det samme beløb for 2017.
Økonomiske konsekvenser
Den Rullende Naturformidling foreslås i 2018 tildelt et tilskud til dækning af medarbejderløn
og materiale- og markedsføringsudgifter. Finansieringen skal i givet fald ske via
udviklingsmidler under by- og landdistriktsudvikling for 2018. Tilskuddets anviste
finansiering er uændret i forhold til 2017.
Oversigt over budgettet for udviklingsmidler under by- og landdistrikter i 2018:
Puljens anvendelse (Beløb i mio. kr.)

Budget

Oprindelig budget 2018

0,620

KUU 13/11 2017 Sag 17. Grenaa Kunst- og Musikforening - Peter Brandes

-0,017

KFU 29/1 2018 Sag 7. FOF Djursland – Kend din by og bliv -0,028
turistambassadør
Restbudget før dette møde

0,575

Såfremt det politisk besluttes at udbetale et tilskud på enten 0,105 mio. kr. (scenarie 1.) eller
0,205 mio. kr. (scenarie 2.), vil det budgetmæssigt svare til, at der afsættes et budget på enten
0,095 mio. kr. (scenarie 1.) eller 0,185 mio. kr. (scenarie 2.), da den kommunale
momsrefusionsordning dækker forskelsbeløbet.
Indstilling
Miljø- og Kulturdirektøren indstiller, at
1. Den Rullende Naturformidling videreføres i 2018.
2. det besluttes, om scenarie 1 eller 2 vælges.
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Bilag:
1 Åben Afrapportering Rullende naturformidling 2017.pdf

127892/17

2 Åben Rullende naturformidling 2018

153263/17

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-02-2018
Godkendt, at den rullende naturformidling videreføres i 2018, idet scenarie 2 vælges.
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Udpegning til Landdistrikternes Fællesråd
00.22.00.A30

18/554

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Kultur- og fritidsudvalget skal udpege en delegeret til Landdistrikternes Fællesråd.
Norddjurs Kommune har modtaget en invitation til Landdistrikternes Fællesråds Årsmøde,
der finder sted den 16. marts 2018. Norddjurs Kommune kan som medlem udpege 3
stemmeberettigede delegerede til at deltage på årsmødet. Medlemmer har endvidere mulighed
for at fremsætte forslag til behandling på årsmødet. Fristen for fremsættelse af forslag er den
26. februar 2018.
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 23. januar 2018 at udpege borgmester Jan
Petersen (A) og viceborgmester Benny Hammer (C) til at deltage på skift, Mads Nikolajsen
(F) samt en delegeret udpeget af kultur- og fritidsudvalget.
I forhold til varetagelsen af kommunes interesser i Landdistrikternes Fællesråd er det et
naturligt anliggende for borgmesteren og udvalgsformanden for kultur- og fritidsudvalget.
Ifølge styrelsesvedtægten er det således kultur og fritidsudvalget, der varetager opgaverne
vedrørende landdistrikter.
Endvidere indgår kommunaldirektøren i arbejdet omkring Landdistrikternes Fællesråd.
Sekretariatsbetjeningen varetages af miljø- og kulturforvaltningen.
Baggrund
I forbindelse med budgetforhandlingerne besluttede kommunalbestyrelsen at melde Norddjurs
Kommune ind i Landdistrikternes Fællesråd.

27

Kultur- og fritidsudvalget

19-02-2018

Landdistrikternes Fællesråd er en interesseorganisation, der varetager fælles opgaver og
interesser for danske landdistrikter og yderområder. Udover en række kommuner består rådet
af medlemmer fra landsdækkende organisationer og landdistriktsråd samt et større antal
landsbyer.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at kultur- og fritidsudvalget udpeger en delegeret.
Bilag:
1 Åben Varsling (A-, B- og C)

22197/18

2 Åben Foreløbig dagsorden

22198/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-02-2018
Kultur- og fritidsudvalget udpeger Bente Hedegaard (A) som delegeret.
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Proces for genplacering af skulpturen Ofrende
20.04.02.P20

17/15157

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Peter Brandes skulptur Ofrende, der stod på Torvet i Grenaa skal genplaceres. Forvaltningen
foreslår 2 scenarier for processen for genplaceringen.
Scenarie 1
Det vil være muligt at genplacere skulpturen inden indvielsen af den nye plads foran rådhuset.
28. februar 2018

Peter Brandes fernisering og foredrag – Grenaa Kunst- og Musikforening
og FOF

19. marts 2018

Kultur- og fritidsudvalget beslutter ny placering af skulpturen ud fra 2-3
forslag udarbejdet af Schønherr arkitekter

April

Informationsmøde om ny placering af skulpturen – evt. med deltagelse af
Peter Brandes

Scenarie 2
Det vil ikke være muligt at genplacere skulpturen inden indvielsen af den nye plads foran
rådhuset
28. februar 2018

Peter Brandes fernisering og foredrag – Grenaa Kunst- og Musikforening
og FOF

19. marts 2018

Kultur- og fritidsudvalget forelægges 2-3 forslag til ny placering af
skulpturen udarbejdet af Schønherr arkitekter

April

Informationsmøde om forslag til ny placering af skulpturen – evt. med
deltagelse af Peter Brandes

17. maj 2018

Kultur- og fritidsudvalget beslutter ny placering af skulpturen.

Peter Brandes deltagelse i et informationsmøde er ikke bekræftet.
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Baggrund
Ofrende blev den 29. januar 2018 sat midlertidigt i depot, i forbindelse med etableringen af 1.
etape af områdefornyelsesprojektet Den attraktive midtby i Grenaa.
Norddjurs Kommune har indgået en aftale med kunstneren, Peter Brandes, om betingelserne
for flytningen og den midlertidige opbevaring. Ifølge aftalen med Peter Brandes – og de regler
der glæder for ophavsret – vil den nye placering fortsat være i tilknytning til Torvet og
Kirken. Aftalen blev indgået i slutningen af november 2017. Aftalen er vedlagt sagen.
Da skulpturen er lavet specifikt til den oprindelige placering, er placeringen en del af
kunstnerens ophavsret. Peter Brandes har derfor fuld ret til at kræve skulpturen placeret på
den oprindelige plads. I aftalen med Peter Brandes er der defineret et område, hvor skulpturen
dog kan placeres uden yderligere godkendelse af Peter Brandes. Vælger Norddjurs Kommune
at genplacere skulpturen uden Peter Brandes godkendelse eller helt at undlade at genplacere
den, kan han kræve erstatning.
Før aftalen blev indgået besluttede Kultur og udviklingsudvalget på møde den 23.10.2017
følgende forventede tidsplan:


Februar 2018 Borgermøde evt. med deltagelse af Peter Brandes



Marts 2018 Forslag til ny placering behandles af kultur- og udviklingsudvalget

Forslaget til tidsplanen, blev godkendt således, at der afholdes et borgermøde, gerne med
deltagelse af Peter Brandes. På mødet gives der information og afholdes dialog med
udgangspunkt i konkrete placeringsmuligheder.
Der er efterfølgende arrangeret en udstilling og foredrag med Peter Brandes af FOF og
Grenaa Kunst- og Musikforening, den 28. februar 2018. Kommunalbestyrelsen og
Områdefornyelsesprojektets følgegruppe er inviteret med. Øvrige deltagere skal betale 100 kr.
for at deltage i foredraget.
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Økonomiske konsekvenser
Der vil være udgifter til genplacering – placeres den i forbindelse med etableringen af den nye
plads, kan udgifterne helt eller delvist dækkes af projektet.
Indstilling
Miljø og kulturdirektøren indstiller af udvalget vælger scenarie 1 eller 2.
Bilag:
1 Åben Kortbilag Ofrende placering orto.pdf

160977/17

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-02-2018
Der skal i forbindelse med områdefornyelsesprojektet ses på muligheden for en ny
udsmykning af pladsen – eventuelt et bytte med den nuværende Peter Brandes skulptur
Ofrende til en anden af Peter Brandes skulpturer.
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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, herunder de sager, der er kendskab til ifølge
budgetaftalen.
Arbejdsplanen vil løbende blive opdateret.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at sagen drøftes.
Bilag:
1 Åben Arbejdsplan KFU 2018

148337/17

2 Åben Anmodning om dialogmøde fra Kulturelt Samvirke

27546/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-02-2018
Godkendt, idet der etableres dialogmøder med Norddjurs Idrætsråd og Kulturelt Samvirke.
Anmodning om dialogmøde fra Kulturelt Samvirke er vedlagt protokollen.
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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

Målgruppe

ement
06.07.18

Ferniser

Kunstudstilling med værker af Baunhøj

Kl.

ing

Jesper Knudsen.

17:00

Alle

Delta

Ande

gere

t

Endnu

Mølle,

ikke

Grenaa

beslut
tet

25.05.18

Ferniser

Kunstudstilling med værker af Pavillone Alle

Lars

Kl.

ing

Søren Romby.

n,

Øster

Grenaa

gaard

17:00
26.04.18

Ferniser

Kunstudstilling med værker af Baunhøj

ing

Aoife Soden

Alle

Mølle

Diana
Skøtt
Larse
n

12. - 13. Bibliote
04.18

Sæt kursen for fremtidens MCH

kspolitis biblioteker.

Herning

k

Kongres

Topmød

center,
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Herning

Ferniser

Kunstudstilling med værker af Stenvad

ing

Morten Skovmand

Alle

Fritz

Mosebru

Birk

gscenter

Søren
sen

08.03.18

Fælles

Fælles informationsmøde for Marie

Forsamlingshu

Kl. 19

møde

forsamlingshusmøde om bl.a. Magdale

sbestyrelser

”Liv i forsamlingshusene” og ne
LAG. Fælles med Syddjurs Forsamli
Kommune
01.03.18
Kl.

Lærings

14- messe

ngshus

Bliv klogere på de eksterne Museum

Undervisere og

Invita

læringstilbud

pædagoger

tion i

Lotta,

bilag

målrettet Østjyllan

dagtilbud

17

og d,

undervisningsinstitutioner

i Grenaa

Trine

Grejsen

og

Lars

Norddjurs Kommune.

Østergaard

er

inviteret.
28.02.18

Foredra

Peter Brandes om sin kunst

g
23.02.18
Kl.

Samling

Pavillone Alle
n

MusikSamling 2018

Pavillone Alle

14-

n

interesse
musik

16

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

20649/18

2 Åben Invitation - MusikSamling 2018

20952/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-02-2018
Taget til efterretning, idet ajourføring af udvalgsrepræsentanter til arrangementer fandt sted.
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Bilagsoversigt
2.

3.

Introduktion til Kulturskolen Norddjurs
1.

Hvem er kulturskolen (27503/18)

2.

Eco nøgletal 2016 (27499/18)

Orientering om landsbyklyngeprojektet
1.

5.

25.01.25 klyngenyt (14146/18)

Orientering om Europæisk Kulturregion
1.

Kultursamarbejde mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region
Midtjylland fra 2018.pdf (17648/18)

6.

Orientering om Kulturring Østjylland
1.

10.

11.

Kulturaftale for Kulturring Østjylland 2018 underskrevet (17289/18)

Prisuddeling på kultur- og fritidsområdet
1.

Referat fra møde om prisuddeling (119646/17)

2.

Referat fra dialogmøde med samvirker og råd (6293/18)

Ansøgning til By- og landdistriktspuljen
1.

Ny hjemmeside om Anholt - Ansøgning om støtte til ny hjemmeside 2018.pdf
(18738/18)

12.

13.

Ansøgning om rullende naturformidling 2018
1.

Afrapportering Rullende naturformidling 2017.pdf (127892/17)

2.

Rullende naturformidling 2018 (153263/17)

Udpegning til Landdistrikternes Fællesråd
1.

Varsling (A-, B- og C) (22197/18)

2.

Foreløbig dagsorden (22198/18)
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14.

Proces for genplacering af skulpturen Ofrende
1.

15.

16.

19-02-2018

Kortbilag Ofrende placering orto.pdf (160977/17)

Arbejdsplan
1.

Arbejdsplan KFU 2018 (148337/17)

2.

Anmodning om dialogmøde fra Kulturelt Samvirke (27546/18)

Meddelelser
1.

Afholdte møder og konferencer (20649/18)

2.

Invitation - MusikSamling 2018 (20952/18)
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Underskriftsside

Bente Hedegaard (A)

Fritz Birk Sørensen (A)

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Lars Østergaard (V)

Diana Skøtt Larsen (O)

Mads Jensen (C)

Aleksander Myrhøj (F)
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