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1.

19-03-2018

Introduktion til Museum Østjylland
00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Museum Østjylland er inviteret til introduktion med kultur- og fritidsudvalget fra kl. 16.00.
Fra Museum Østjylland deltager:


Jørgen Schmidt-Jensen

Dagsorden:
1.

Introduktion til Museum Østjylland

2.

Perspektiver på museumsarbejdet i Norddjurs

3.

Eventuelt

Mødet er berammet til 30 minutter.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Samdriftsaftale 01.01.2016 m/bilag

147297/15

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018
Taget til efterretning.
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2.

19-03-2018

Introduktion til Grenaa Egnsarkiv
00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

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


Nina Bønløkke Adamsen

Dagsorden:
1.

Introduktion til Grenaa Egnsarkiv

2.

Perspektiver på arkivopgaven i Norddjurs

3.

Eventuelt.

Mødet er berammet til 30 minutter.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018
Taget til efterretning.
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3.

19-03-2018

Præsentation af Idræts- og fritidsområdet
00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Som en del af udvalgets introduktion giver forvaltningen en orientering om idræts- og
fritidsområdet.
Idræts- og fritidspolitikken 2017-20

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018
Oversigt over fritidsfaciliteter blev udleveret og vedlægges protokollen.
Taget til efterretning.
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4.

19-03-2018

Budgetopfølgning pr. ultimo februar måned 2018 for kultur- og fritidsudvalget
00.32.10.Ø00

18/44

Åben sag

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

Korr.

Forbru

et

Af-

budget

budget

g

regnska

vigelse*

Budget 2018 (mio. kr.)

b**

Drift

54,7

54,8

18,2

54,5

-0,3

Anlæg

5,2

7,4

0,1

7,4

0,0

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Overordnet konklusion
Drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 18,0 mio. kr., som medfører, at der
er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på kultur- og fritidsudvalgets område i 2018.
Mindreforbruget vedrører primært fritidsfaciliteter og kulturprojekter.
Der er anslåede afvigelser vedrørende puljen til haller og idrætsanlæg samt midler til mindre
kulturprojekter. Årsagen hertil er, at tidligere års erfaringer har vist, at ikke alle midler når at
blive udbetalt i indeværende år, men først i efterfølgende år.
Kultur- og fritidsudvalgets andel af servicerammen udgør 54,7 mio. kr. Det forventes, at
udvalgets forbrug indenfor servicerammen vil ligge 0,2 mio. kr. under servicerammen.
Anlæg
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På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på anlæg på 7,4 mio. kr., hvilket
svarer til det korrigerede budget.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt som bilag.
Opmærksomhedspunkter
Ved projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan medføre
afvigelser i forhold til indeværende års budget.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen per ultimo februar godkendes.
Bilag:
1 Åben Februar måneds budgetopfølgning 2018

40656/18

2 Åben Anlægsoversigt - februar 2018

40200/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018
Godkendt.
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5.

19-03-2018

Årsregnskab 2017 - Sektorbeskrivelse og anlægsnote
00.32.10.S00

18/46

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommunes samlede årsregnskab for 2017 skal behandles i økonomiudvalget den 4.
april 2018 og i kommunalbestyrelsen den 10. april 2018.
Som en del af det samlede årsregnskab for Norddjurs Kommune indgår der en
sektorbeskrivelse og anlægsnote for hvert fagudvalg.
Kultur- og udviklingsudvalgets sektorbeskrivelse og anlægsnote for 2017 er vedlagt som
bilag.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at sektorbeskrivelsen og anlægsnoten tages til
efterretning.
Bilag:
1 Åben Sektorbeskrivelse kultur- og udviklingsudvalget - regnskab 2017

40626/18

2 Åben Anlæg - kultur- og udviklingsudvalget regnskab 2017

40631/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018
Taget til efterretning.
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6.

19-03-2018

El-tavle - Auning bypark
04.01.00.G00

18/1072

Åben sag

Sagsgang
KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I budget 2018 er der afsat midler til en el- og målertavle til brug i forbindelse med større
arrangementer i Auning bypark.
Tidligere har kommunens forsyningsselskab AquaDjurs leveret strøm, men AquaDjurs
oplyser, at det ikke længere er muligt af hensyn til driftssikkerheden på selskabets pumper.
Der er i forvejen gravet ledninger til både vand og el ned til byparken. El-tavlen forventes
placeret i umiddelbar nærhed af eksisterende tavle.
Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet for 2018 afsat 0,025 mio. kr. til projektet.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at:
1. der gives anlægsbevilling på 0,025 mio. kr. til El-tavle i Auning bypark.
2. bevillingen finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på
0,025 mio. kr. til formålet.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018
Tiltrådt.
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7.

19-03-2018

Udmøntning af renoveringspuljen 2018 - efter høring
18.00.00.A00

17/12176

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Der er under kultur- og fritidsudvalget afsat en pulje til renoveringsprojekter ved selvejende
haller og idrætsanlæg samt klubhuse og andre private idrætsanlæg ejet af foreninger. Puljen er
i 2018 på 1,0 mio. kr. Kultur- og fritidsudvalget godkendte den 29. januar 2018 prioriteringen
af projekter, som efterfølgende blev sendt i høring. Kultur- og fritidsudvalget skal tage stilling
til, om prioriteringen af projekter kan godkendes efter høring.
Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet og Fritidsrådet. Alle råd tager
udmøntningen til efterretning. Handicaprådet foreslår at en kommende arbejdsgruppe bliver
udvidet med en repræsentant fra Handicapområdet. Fritidsrådet opfordrer til at puljen hæves
til tidligere niveau.
Prioriteringsarbejdet
Der er i lighed med de foregående år nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra
forvaltningen og fra Norddjurs Idrætsråd. Arbejdsgruppen har besigtiget de faciliteter, hvor
det blev vurderet relevant for at kunne prioritere det indsendte projekt. Arbejdsgruppen har
ligeledes foreslået en prioritering af projekterne.
Den godkendte prioritering af indkomne ansøgninger til renoveringspuljen 2018 er vedlagt.
Kultur- og udviklingsudvalget godkendte den 17. august 2015 nedenstående kriterier for
udmøntning af renoveringspuljen.
Kriterier for tildeling:


Nødvendige tiltag af hensyn af sikkerhedsmæssige årsager



Nødvendige tiltag i forhold til facilitetens drift
8
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Tiltag af energibesparende hensyn



Tiltag af effektiviserende/fleksible årsager



Frivilligt arbejde og eventuelt supplerende fundraising



Tilbygning eller ombygning, hvis der kan dokumenteres et behov for dette



Eventuelt tidligere tilsagn fra puljen

Private anlæg, hvor foreninger lejer sig ind, kan ikke tildeles støtte fra puljen.
Tidsplan
Godkendelse af tidsplan for udmøntning KUU

23. oktober 2017

Indkaldelse af projekter

25. oktober – 27. november
2017

Indledende møde i arbejdsgruppe

Ultimo november 2017

Besigtigelsesture

Primo december 2017

Behandling og prioritering af KFU

Januar 2018

Høring af Idrætsråd, Fritidsråd, Handicapråd og

Februar 2018

Ældreråd
Behandling af KFU efter høringssvar

Marts 2018

Udmøntning af renoveringspuljen 2018

Marts – december 2018

Nedenstående projekter er foreslået prioriteret:
Ansøger

Ansøgning - projektbeskrivelse

Ansøgt
beløb

Tilsagn i
i kr. inkl.

kr. inkl. moms
moms
KFUM Spejderne i Udskiftning af låsesystem samt tilhørende 6.476
Auning

nøgler

Rougsøhallen

Renovering varme- og ventilationsstyrings 83.330

6.476
83.330

anlæg
Allingåbro Hallen

Nyt tag på gammel hal

Nørager Boldklub

Renovering

gamle

400.000
vandinstallationer

9

v. 64.375

200.000
64.375

Kultur- og fritidsudvalget

19-03-2018

klubhus
Kvik Ramten

Nyt tag på klubhus

32.688

32.688

DCH Grenaa

Ny hoveddør

11.749

11.749

Ørum Aktiv Center Tagpap på sydside af hallen

327.250

200.000

Grenaa

120.938

75.000

9.243

9.243

m 8.271

8.271

Udskiftning af belysning ved svømmehal

Idrætscenter
Gjerrild Bønnerup Reparation af løst murværk
IF
Grenaa

Opbygning

af

overdækning

Skyttekreds

pistolbane

Øster Alling IF

Isolering og lyddæmpning af loft

19.200

19.200

Nørre Djurs Hallen

Renovering af halgulv

149.750

149.750*

96.250

96.250

Auning Idræts- og Nyt gulv i multisalen

på

25

kulturcenter
DCH Ørsted

Ny elinstallation

29.800

29.800

AC Norddjurs

Renovering af køkken i klubhus

55.850

27.500

Miljø-

og Konsulentbistand

62.500

kulturforvaltning
Miljø-

og Buffer til uforudsete udgifter

60.825

kulturforvaltning
* Tilsagnet om tilskud til renovering af halgulvet er betinget af, at Nr. Djurs Hallen først
prøver, at skaffe midlerne via sagsanlæg, finansieret af retshjælpsforsikring. Såfremt Nr.
Djurs Hallen vinder sagen eller der ikke er en afklaring senest 1. september 2018 tages
tilsagnet op til ny vurdering. Tilsagnet forudsætter ligeledes, at projektet godkendes inden
igangsætning.
Økonomiske konsekvenser
Ved udbetaling af tilskud inden for området afholder den kommunale momsrefusionsordning
en andel af det udbetalte tilskud. Idrætshallerne modtager således samlet set 1,137 mio. kr. i
tilskud, men kommunens tilskud udgør kun 1 mio. kr. Momsandelens størrelse er afhængig af,
om tilskuddet ydes til idrætsmæssige eller fritidsmæssige forhold, og om det er vurderet som
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et drifts- eller anlægsformål. Det er vurderet, at ingen af de prioriterede projekter for 2018 er
anlæg.
De prioriterede projekter skal anvende de gældende offentlige udbudsregler.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at
1. kultur- og fritidsudvalget godkender prioriteringen af projekter.
2. de prioriterede projekter afholdes inden for puljen til renovering af idrætsanlæg og –
haller for 2018 på kultur- og fritidsudvalgets driftsbudget.
Bilag:
1 Åben Renoveringspuljen 2018 prioriterede projekter.pdf

7338/18

2 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Udmøntning af renoveringspuljen 2018

38202/18

3 Åben Høringssvar

Handicaprådet-

Udmøntning

af

renoveringspuljen 36567/18

2018.PDF
4 Åben Høringssvar Fritidsrådet vedr. renoveringspuljen 2018
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018
Godkendt.
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Ansøgninger Udviklingsprojekter under Fritidsområdet 2018
18.00.00.A00

18/2167

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Der er årligt afsat et budget på 0,211 mio. kr. til udviklingsprojekter under fritidsområdet.
Der er ved ansøgningsfrist 1. marts 2018 indkommet 3 ansøgninger. Ansøgningerne har været
i høring ved Norddjurs Fritidsråd, der anbefaler at alle 3 ansøgninger godkendes med det
fulde ansøgte beløb. Alle ansøgningerne understøtter målene i idræts- og fritidspolitikken.
Kultur- og fritidsudvalget skal tage stilling til, hvilke projekter, der skal modtage midler, og
hvor meget hvert udviklingsprojekt kan få.
Kultur- og udviklingsudvalget besluttede den 23. januar 2017 at fastsætte to ansøgningsfrister
om året, henholdsvis 1. marts og 1. september, for udviklingsprojekter under fritidsområdet.
Midlerne blev udbudt via annoncer, puljecafé og informationsmails i januar og februar 2018.
Midlerne skal bruges til nye folkeoplysende aktiviteter, der kan være med til at udvikle
folkeoplysende tilbud til borgerne. Ansøgte projekter skal derfor være nytænkende eller en
videreudvikling af eksisterende tilbud. Organiserede og selvorganiserede grupper såvel som
enkeltpersoner kan søge. Projektet skal som udgangspunkt være åbent for alle og gerne
ramme en bred målgruppe.
Det tidligere kultur- og udviklingsudvalg har fastsat kriterierne herunder.
Kriterier og principper for tildeling


Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og/eller direkte tilskud



Projekter for børn og unge vægtes højt



Projektet skal have nyskabende karakter
12
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Arrangementet skal gennemføres i Norddjurs Kommune. Dog kan tværkommunale
projekter i særlige tilfælde støttes



Der ydes støtte til et projekt i et år – støtten kan ikke fordeles over to eller flere år



Der ydes som hovedregel ikke støtte til inventar, bygningsændringer eller rejser



Projektet skal have et folkeoplysende sigte, og skal i princippet være åbent og
tilgængeligt for alle



Norddjurs Fritidsråd får høringsret på alle indkomne ansøgninger



Der lægges vægt på engagement og frivilligt arbejde

Ansøgninger til udviklingsprojekter under fritidsområdet, der passer bedre til andre
kommunale puljer – for eksempel frivilligpuljen, overflyttes ifølge retningslinjerne for
administration af udviklingsprojekter administrativt, inden behandling i de enkelte råd. Der er
aftalt interne møder i fagforvaltningerne vedrørende eventuelle snitflader og overflytning af
ansøgninger. Ansøgninger som ikke opfylder tilskudsprincipperne afvises administrativt. Der
er indkommet 3 ansøgninger, der ikke opfyldte tilskudsprincipperne, hvor af to af
ansøgningerne kunne henvises til andre puljer.
Norddjurs Fritidsråd har af Kultur og udviklingsudvalget fået indstillingsret til
udviklingsprojekter under fritidsområdet. Oversigt over indkomne ansøgninger i ikke
prioriteret rækkefølge med Norddjurs Fritidsråds anbefalinger og bemærkninger er vedlagt.
Økonomiske konsekvenser
Der er i 2018 afsat et budget på 0,211 mio. kr. til udviklingsprojekter under fritidsområdet og
der er endnu ikke anvendt midler fra puljen.
Oversigt over indstillede beløb:
Ansøgninger

Beløb i kr.

Voksne ind i spejderlivet – De blå spejdere Ørsted

10.000 kr.

Orienteringsløb i skolen – OK Djurs

21.000 kr.

Lego Grenaa, så det klodser – Åstrup IF

5.750 kr.

I alt

36.750 kr.
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Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at der gives tilskud for i alt 0,037 mio. kr. til de
anbefalede projekter, finansieret af fritidsområdets midler til udviklingsprojekter.
Bilag:
1 Åben Ansøgninger 1. marts 2018 Oversigt

36704/18

2 Åben Ansøgninger 1. marts 2018 Udviklingsprojekter under Fritidsområdet

36698/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018
Godkendt.
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19-03-2018

Frigivelse af anlægsmidler til naturaktivitetsplads ved Enslevgården
04.03.00.Ø40

18/2555

Åben sag

Sagsgang
KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Enslevområdet, på kanten af Kolindsund, er i dag et rekreativt område med mangeartede
fritidsaktiviteter og med et godt forbundet net af naturstier. Norddjurs Kommune ejer en stor
del af området; herunder også Enslevgården. Forvaltningen foreslår, at der gives
anlægsbevilling på 0,100 mio. kr. til anlæg af naturlegepalads ved Enslevgården, beliggende
vest for Grenaa finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten 2018.
Enslevgårdens udenomsarealer er i dag indrettet med shelters, bålsted, madpakkehus og
kanobro. Faciliteterne er offentligt tilgængelige og forbindes via kløverstierne til Grenaa by,
havn, strand og plantage. Området mellem kulturhuset, Pavillonen, og Enslevgården rummer i
forvejen forskellige rammer for friluftsaktivitet, udvikling af nedslagspunkter som
Æblelunden, Engsøen, Hundeskoven og Grenåen kan supplere- og understøtte fremadrettede
fritidsaktiviteter på Enslevgården.
Faktaark er vedlagt.
Til afvikling af fire offentlige arrangementer samt etablering af naturaktivitetspladsen er der
søgt om muligheden for anvendelse af restmidlerne fra puljen til multiaktivitetspladser.
Forvaltningen foreslår, at anlægsmidlerne frigives med henblik på at kunne anvende disse til
etablering af en naturlegeplads, der imødekommer brugernes behov og ønsker, og for at kunne
søge mulige eksterne fonde til yderligere at løfte området med de 0,100 mio. kr. som
egenfinansiering.
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Økonomiske konsekvenser
Nettoudgift på 0,100 mio. kr. til anlæg af naturlegeplads ved Enslevgården finansieres af
rådighedsbeløbet afsat på investeringsoversigten for 2018. Hvis der findes ekstern
finansiering til projektet, skal der på dette tidspunkt, søges tillæg til anlægsbevilling i såvel
udgift som indtægt, da der budgetteres brutto. Denne bevilling vil være udgiftsneutral for
Norddjurs Kommune.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling til naturlegeplads ved
Enslevgården, finansieret af det på investeringsoversigten 2018 afsatte rådighedsbeløb på
0,100 mio. kr.
Bilag:
1 Åben Faktaark Enslevgården

23723/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018
Diana Skøtt Larsen (O) deltog ikke i sagens behandling.
Tiltrådt.
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19-03-2018

Tilskud til opstart af projekt naturaktivitetsplads ved Enslevgården
04.01.10.P20

15/3930

Åben sag

Sagsgang
KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Forvaltningen

foreslår

at

der

anvendes

0,117

mio.

kr.

fra

restbudgettet

fra

multiaktivitetspladser til inddragelsesproces og medfinansiering af naturaktivitetslegeplads
ved Enslevgården, beliggende vest for Grenaa. Det ansøgte beløb udgør restpuljen til
multiaktivitetspladser, der blev afsat i 2015 med det formål at medfinansiere etablering af
multiaktivitetspladser i Norddjurs Kommune, alle tidligere projekter er afsluttet og alle
ansøgere fik tildelt midler.
Oprindelige krav til multiaktivitetspladser:


En multiaktivitetsplads skal henvende sig til flere alders- og brugergrupper, og
tilgængelighed for grupperne skal indarbejdes



En multiaktivitetsplads skal indeholde flere aktivitetsmuligheder



En multiaktivitetsplads skal bringe noget nyt til lokalområdet



En multiaktivitetsplads skal understøtte et lokalt behov, og der skal opnås bred og
lokal opbakning, som skal kunne dokumenteres



Der skal foreligge en helhedsplan for udviklingen af multiaktivitetspladser



Der lægges vægt på medfinansiering



Driften af multiaktivitetspladsen skal delvist påtages af ansøger/lokalområdet og
generelt understøttes af frivillig arbejdskraft



Ansøger skal være villig til at indgå i et videre udviklingsarbejde omkring pladsen
med forvaltningen

Udviklingen og etableringen af en naturaktivitetsplads ved Enslevgården vil med hjælp fra
puljens restmidler kunne udvikle et område, der imødekommer disse kriterier.
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Ud over denne ansøgning om brugen af restmidlerne fra multiaktivitetspladserne til opstart af
projekt, er der i budget 2018 afsat 0,100 mio. kr. til anlæg af naturlegeplads ved
Enslevgården.
Med henblik på at søge ekstern medfinansiering til et større sammenhængende projekt
foreslår forvaltningen at inddrage brugerne for nærmere afdækning af områdets uforløste
potentiale.
Tilskuddet skal blandt andet anvendes til at afholde fire offentlige arrangementer over
perioden april – maj 2018, som led i inddragelsesprocessen i forbindelse med etablering af en
naturaktivitetsplads ved Enslevgården.
De fire offentlige arrangementer foreslår forvaltningen afholdt i tæt samarbejde med aktuelle
aktører på stedet. Formålet er at vise stedets potentiale for såvel eksisterende som nye
brugergrupper, og derigennem at indgå nærmere dialog om behov og ønsker til udvikling af
området. Arrangementerne tænkes tematiseret som: Naturoplevelser, formidling, aktivitet og
ophold med muligt indhold som for eksempel fuglelivet i engene omkring, vandretur på
kanten af landskabet Kolindsund, kanotur på kanalen, spis af skoven/mad over bål ved
madpakkehus og eventuel overnatning i shelters.
Mulighed for ekstern medfinansiering til etablering af naturaktivitetsplads ved Enslevgården
afsøges sideløbende.
Økonomiske konsekvenser
Den 8. december 2015 gav kommunalbestyrelsen anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,550
mio. kr. til multiaktivitetspladser.
Alle godkendte projekttilskud er nu udbetalt. Restbudget i puljen udgør 0,117 mio. kr., som
forvaltningen foreslår anvendt til afvikling af 4 arrangementer, der sætter fokus på de
oplevelser man kan få i området.

18

Kultur- og fritidsudvalget

19-03-2018

Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at restbudgettet til multiaktivitetspladser på 0,117 mio.
kr. anvendes til opstart og medfinansiering af Naturaktivitetsplads ved Enslevgården.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018
Diana Skøtt Larsen (O) deltog ikke i sagens behandling.
Tiltrådt.
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11.

19-03-2018

Retningslinjer for udbetaling af kommunalt tilskud til foreninger udmeldt af
gebyrordningen
18.00.00.A00

18/2574

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
I Norddjurs Kommune har man i 2007 etableret sin egen gebyrordning, hvor foreninger, der
får anvist lokaler betaler et årligt gebyr pr. medlem. Den ordning omfatter med få undtagelser
alle frivillige folkeoplysende foreninger, der får anvist lokaler.
Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Norddjurs Kommune, skal betale til
gebyrordningen for at få kommunalt aktivitetstilskud, lokaletilskud eller blive anvist et lokale
til foreningens aktivitet.
Kultur- og fritidsudvalget bedes tage stilling til om betaling i gebyrordningen skal være
afgørende for om foreninger også kan komme i betragtning til tilskud fra leder- og
instruktørmidler samt renoveringspuljen.
Ved gebyrordningens indførelse blev det besluttet, at uniformerede korps, rideklubber,
aftenskoler og kulturelle foreninger ikke skal betale til gebyrordningen under forudsætning af,
at de ikke benytter idrætshaller, gymnastiksale eller lignende. De uniformerede korps og
rideklubberne har mulighed for at søge aktivitetstilskud, lokaletilskud og øvrige puljer,
selvom de ikke betaler gebyr.
I Norddjurs Kommune er der et mindre antal godkendte folkeoplysende foreninger, der ikke
betaler til gebyrordningen, da alderssammensætning i foreningen og det, at de ikke benytter et
kommunalt lokale til deres aktivitet, gør gebyrordningen ufordelagtig for foreningen, fordi
foreningerne selv afholder selv alle udgifter til deres aktiviteter og lokaler.

20

Kultur- og fritidsudvalget

19-03-2018

Forvaltningen anbefaler, at alle godkendte frivillige folkeoplysende foreninger får mulighed
for tilskud fra Leder- og instruktørpuljen med henblik på at opkvalificere alle foreningernes
lederniveau, samt at de gives mulighed for at søge om tilskud fra renoveringspuljen til
foreningers egne lokaler.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at alle godkendte frivillig folkeoplysende foreninger kan
ansøge om leder- og instruktørmidler samt renoveringspuljen.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018
Diana Skøtt Larsen (O) deltog ikke i sagens behandling.
Godkendt.
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12.

19-03-2018

Naturhus v. Grenaa Strand - brugsperiode vinterbaderne
18.15.05.G01

11/7348

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Naturhuset ved Grenaa Strand er kommunalt ejet og drevet. Naturhuset er udviklet i et
samarbejde mellem Norddjurs Kommune og vinterbaderne i Grenaa. Etableringen af
naturhuset kom i stand efter, det ikke var lykkedes vinterbadeforeningen at rejse penge til et
klubhus.
Huset skal være offentligt tilgængeligt, jf. betingelserne for de fondsmidler, der er givet til
projektet, især Friluftsrådets. I sommerperioden fungerer huset som læ og ly nær skov og
strand. Når huset er rigget om til vinterbadefacilitet, får det karakter af klubhus med klubejet
inventar. Dette udfordrer Naturstyrelsens krav om offentlig tilgængelighed til bygningen i
forbindelse med dispensation fra skovlov- og strandbeskyttelseslinje.
Siden Naturhuset blev etableret i maj 2016, har der været en løbende dialog omkring den
offentlige tilgængelighed og vinterbadeforeningens ønske om brugsperioden 1. oktober til 30.
april. Udvalget skal tage stilling til, om det ønske kan imødekommes og i givet fald på hvilke
betingelser.
Forvaltningen har i forlængelse af evalueringsmøder med vinterbadeforeningen den 4. oktober
2017 og senest den 29. januar 2018 undersøgt muligheden for, at naturhuset fungerer som
vinterbadefacilitet med offentlig adgang i 7 måneder om året og som madpakkehus i 5
måneder. Det vurderes som en mulighed.
Forvaltningen anbefaler, at sommersæsonen følger naturens og skovens øvrige brugere fra 1.
april til og med uge 42 for at understøtte den offentlige tilgængelighed.
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Forvaltningen bemærker, at faciliteten skal være offentligt tilgængelig hele året, og at dette i
vintersæsonen, hvor den faciliteres af vinterbaderne, kan foregå mod et gebyr for adgang til
brug af faciliteterne - herunder sauna.
Den offentlige adgang i vinterperioden foreslås imødekommet på en måde, så interesserede
kan benytte vinterbadefaciliteten efter forudgående aftale, men uafhængigt af fremmøde fra
klubmedlemmer - aktivitetens karakter taget i betragtning.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at vinterbaderforeningens ønske om brug af naturhuset
som vinterbadefacilitet i perioden 1. oktober til 30. april drøftes.
Bilag:
1 Åben Referat møde vinterbaderne i Grenaa 041007

22675/18

2 Åben Brev fra Vinterbaderne i Grenaa vedr rådighedsperiode_marts 2018

25704/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018
Diana Skøtt Larsen (O) deltog ikke i sagens behandling.
Kultur- og fritidsudvalget lægger vægt på den fortsatte offentlige adgang. Derfor besluttes det,
at vinterbaderforeningen fortsat kan benytte naturhuset som vinterbadefacilitet i perioden efter
uge 42 og frem til 1. april.
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13.

19-03-2018

Baunhøj Mølle - Udpegning af formand for Møllelauget
20.11.00.G00

09/2656

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Det tidligere kultur- og udviklingsudvalg godkendte den 26. august 2013 den fremtidige
struktur for Baunhøj Mølle organiseret i Møllelauget. Af drifts- og samarbejdsaftalen, der er
gældende fra den 1. januar 2014 fremgår, at kultur- og fritidsudvalget efter indstilling fra
miljø- og kulturdirektøren skal udpege en formand for Møllelauget.
Den nuværende formand Birgit Purup er blevet ”genvalgt” som formand på Møllelaugets
møde den 29. januar 2018, og hun indstilles derfor som formand af miljø- og kulturdirektøren.
Formanden gør dog udvalget opmærksom på, at hun ikke fortsætter perioden ud, og at
Møllelauget ønsker en drøftelse af fremtiden i møllen og styringen heraf.
Forvaltningen har været i dialog med formanden med henblik på at afvikle en workshop
omkring fremtidig organisering og drift af Baunhøj Mølle med en bredere kreds af
interessenter. Resultaterne af dette arbejde kan drøftes med Kultur- og fritidsudvalget på
dialogmødet med Baunhøj Mølle i december.
Af den nuværende gældende drifts- og samarbejdsaftale fremgår det blandt andet at:
”Baunhøj Mølle drives af et møllelaug på 7 personer. Møllelauget nedsættes af kultur- og
udviklingsudvalget fra starten af hver ny valgperiode for kommunalbestyrelsen.
Møllelauget består af:


1 formand udpeget af kultur- og udviklingsudvalget efter indstilling fra
udviklingsdirektøren



2 repræsentanter valgt af Grenaa Kunst- og Musikforening



2 repræsentanter valgt af Kulturelt Samvirke
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Mølleren



1 repræsentant valgt af og blandt de frivillige
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Den administrative kustode fungerer som sekretær for udvalget.”
Den samlede drifts- og samarbejdsaftale samt referatet fra Møllelaugets møde den 29. januar
2018 er vedlagt.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og Kulturdirektøren indstiller, at Møllelauget nedsættes og Birgit Purup udpeges som
formand.

Bilag:
1 Åben Drifts- og samarbejdsaftale underskrevet gældende fra 1.1.2014.pdf

28453/18

2 Åben Referat Møllelauget 29.1.2018

28452/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018
Diana Skøtt Larsen (O) deltog ikke i sagens behandling.
Godkendt.
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14.

19-03-2018

Orientering om ansøgninger - Mindre kulturprojekter
20.00.00.A00

18/2810

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Midler til mindre kulturprojekter er en del af kulturpuljen, der ligger under kultur- og
fritidsudvalgets område. Ifølge den vedtagne administrationspraksis af midlerne skal udvalget
orienteres om udmøntningen af midlerne. Kulturelt Samvirke har høringsret og forvaltningen
beslutningskompetencen.
Midlerne blev udbudt via annoncer, Puljecafé og informationsmails i januar og februar 2018,
og ansøgningsfristen var den 1. marts 2018. Ansøgningerne har været i høring hos Kulturelt
Samvirke på et møde den 7. marts 2018. Høringssvarene fremgår af vedlagte oversigt.
Til udvalgets orientering, er der modtaget 32 ansøgninger til ”midler til mindre
kulturprojekter” i alt. 25 er sendt i høring. De øvrige 7 ansøgninger, har enten ikke opfyldt
tilskudsprincipperne og er blevet afvist administrativt uden høring eller er blevet overflyttet
administrativt uden høring til andre mere relevante kommunale puljer. Der er aftalt interne
møder i fagforvaltningerne vedrørende eventuelle snitflader og overflytning af ansøgninger.
I Kunst- og kulturpolitikken for 2017-2020 er tre temaer udvalgt for 2018:


Børnekultur



Ungdomskultur



Kunst og kultur i byen og på landet

I oversigten for ansøgningerne vil det fremgå hvilke(t) tema og hvilke(n) handlinger
forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt eller arrangement understøtter.
Kriterier og principper
Kriterierne er fastsat af det tidligere kultur- og fritidsudvalg.
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Der ydes støtte til nyskabende og inspirerende kulturelle aktiviteter. Støtten skal fremme
kulturelle aktiviteter inden for alle kunstarter. Enkeltpersoner, kommunale institutioner
indenfor kultur, biblioteker og fritidsområde, samt grupper og foreninger kan søge.


Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og/eller direkte tilskud



Der lægges vægt på det kulturelle, det kunstneriske og/eller det musiske indhold



Arrangementet skal gennemføres i Norddjurs Kommune. Dog kan tværkommunale
projekter i særlige tilfælde støttes



Som hovedregel ydes der støtte til et projekt i et år – i særlige tilfælde højst to år



Der ydes som hovedregel ikke støtte til inventar, bygningsændringer eller rejser



Projekter skal være rettet mod en åben bredere kreds og skal være offentligt
tilgængelige – institutions-projekter udenfor kultur, biblioteker og fritids område
støttes ikke



Beslutningerne skal offentliggøres og have størst mulig omtale

Ansøgningerne fremgår alle i deres fulde længde i bilag til sagen. Desuden er udarbejdet en
oversigt med informationer om titel, indhold, budget, ansøgte beløb, høringssvar fra Kulturelt
Samvirkes møde den 7. marts 2018, samt relevante tema(er) og handling(er) fra Kunst –og
kulturpolitikken 2017-2020.
Økonomiske konsekvenser
Der er i alt ansøgt for 0,308 mio. kr., hvoraf 16 projekter er tildelt tilskud på 0,187 mio. kr.
Ved udbetaling af tilskud på 0,187 mio. kr., vil det svare til et afsat budget på 0,174 mio. kr.,
da den kommunale momsrefusionsordning dækker forskelsbeløbet. Der er årligt afsat et
budget på 0,176 mio. kr. til mindre kulturprojekter og ved en nettoudbetaling på 0,174 mio.
kr., vil tilskuddene kunne holdes inden for det afsatte puljebeløb til mindre kulturprojekter.
Tabellen herunder indeholder dem, der får tilskud eller underskudsgaranti.
Ansøgninger

Beløb i kr.

2. Møllelauget, Baunhøj Mølle, Smagen af Djursland

5.000 kr.

3. Ørsted Kros Venner, udstilling og musik

8.000 kr.
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(ansøgt 10.000 kr.)
4. St. Sjørup Bylaug, Kulturprojekt

15.000 kr.

5. Hollandsbjerg forsamlingshus

12.000 kr.

6. Det Kreative Hus, Allingåbro

12.000 kr.

7. Anna Liv Bolther, ISHUS - fotoudstilling

26.000 kr.

9. Arkivsamvirket Norddjurs, digitalisering fotosamling

11.310 kr.

11. Jamdays Norddjurs, Jamdays i Allingåbro/Auning

17.000 kr.

12. Auning Jazzfestival, Jazzfestival Auning

20.000 kr.

14. Museum Østjylland, Det flyvende hjerte, genoptryk

20.040 kr.

15. Allingåbro- og Vivild og omegns pensionistforeninger

4.000 kr.

16. Kulturskolen Norddjurs, Billedskole og dramaskole

8.000 kr.

22. Landsbyklyngen MIN, gækkebreve og krimi

4.200 kr.

23. Anholt billedskole, billedskole med affald

15.000 kr.

24. Fjellerups Seje Sild, folder og materiale til udstilling

4.000 kr.

25. Norddjurs biblioteker, bogudgivelse af unge

5.000 kr.

I alt bevilliget

186.550 kr.

Svarende til efter momsrefusion

173.971 kr.

Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen om bevillinger af midler
til mindre kulturprojekter til efterretning.
Bilag:
1 Åben Oversigt over ansøgninger pr.1.3.2018

34105/18

2 Åben Samtlige ansøgninger til Midler til mindre kulturprojekter.pdf

39650/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018
Diana Skøtt Larsen (O) deltog ikke i sagens behandling.
Til efterretning.
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15.

19-03-2018

Open Mic - Ansøgning til Større kulturprojekter
20.00.00.G00

17/3462

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Kultur- og fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgningen Open Mic – fra USA til Grenaa.
Der søger et tilskud på 0,066 mio. kr. af et samlet budget på 0,081 mio. kr. til 8
arrangementer.
Midler til større kulturprojekter hører under kulturpuljen, der ligger under kultur- og
fritidsudvalgets område. Der er i år 0,535 mio. kr. i puljen i alt, og der er løbende
ansøgningsfrist til disse midler.
Projektbeskrivelse
Projektet vil skabe mulighed for, at fortrinsvist modne talenter får en scene at spille egen
musik og prøve nyt materiale af for et lyttende publikum. Derudover kan man få sparring fra
det værtsband, der står for programmet for den aften. Det skal foregå fire gange i foråret og
fire gange i efteråret. I USA har man tradition for at have en sådan mulighed, det vil
ansøgerne Bo Jacobsen DMF og Jesper Jul, Pavillonen nu skabe i Grenaa i Pavillonen.
Forvaltningen gør udvalget opmærksom på, at det første Open Mic-arrangement er
programsat til at foregå den 27. februar og fremgår af Pavillonens program og hjemmeside.
Forvaltningen gør derudover opmærksom på, at der i drifts- og samarbejdsaftalen mellem
Norddjurs Kommune og ”Foreningen Kulturhuset Pavillonen” fremgår under formål at:
Kulturhuset Pavillonen skal medvirke til en kvalitetsmæssig udvikling af de kulturelle
aktiviteter samt til fornyelse heraf. Projektet kan derfor vurderes til at understøtte dette
formål. Sammenholdes ansøgningen med kriterierne for puljemidlerne, er der både tale om
samarbejder mellem kulturaktører og talentudvikling for de modne musikere.
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Tema og handling
I Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 er det relevante tema vedrørende denne ansøgning ”kunst
og kultur i byen og på landet”, herunder handlingen ”kunst og kultur i midtbyen”, samt
”netværk; udvikle projekter med nye øjne”.
Kultur- og udviklingsudvalget har givet Kulturelt Samvirke høringsret på ansøgninger til
midler til større og mindre kulturprojekter.
Kulturelt Samvirke anbefaler udvalget at støtte projektet.
Kriterier og principper for tildeling
Formålet med midlerne til større kulturprojekter er at understøtte kulturprojekter, som øger
Norddjurs Kommunes attraktivitet, understøtter bosætning og turisme, og som understøtter de
kulturpolitiske sigtelinjer.


Fremme nye samarbejder mellem kulturinstitutioner, aktører på kulturområdet,
foreninger og/eller erhvervsliv.



Projekterne skal være nyskabende eller fremme talentudvikling i Norddjurs.



Projekter, som henvender sig til en bred målgruppe og/eller har aktiviteter for flere
målgrupper, prioriteres.



Midlerne gives ikke til enkeltpersoner eller virksomheder.



Medfinansiering fra andre parter er en fordel men intet krav. Kultur- og
udviklingsudvalget afgør, om medfinansieringen fra andre parter er passende i forhold
til projektets samlede budget og formål.

Budget
Udgifter
Honorar 8 arr.

Indtægter
48.060 kr.

Udstyr

8.000 kr.

KODA

4.800 kr.

PR og markedsføring

8.000 kr.

Klargøring

8.000 kr.

Håndtering / tilmelding

4.000 kr.

Anden finansiering

15.000 kr.

Kulturpulje

65.860 kr.
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I alt

80.860 kr.

Økonomiske konsekvenser
Ud af det samlede budget på 0,081 mio. kr. ansøges Norddjurs Kommune om 0,066 mio. kr.
Ved udbetaling af et tilskud på 0,066 mio. kr. vil det budgetmæssigt svare til, at der afsættes
et budget på 0,061 mio. kr., da den kommunale momsrefusionsordning dækker
forskelsbeløbet.
Tabel i mio. kr. vedrørende større kulturprojekter
Restbudget inden dette møde

0,486

Ansøgte tilskud dette møde:
*Open Mic

0,061

Spring ud med kulturen

0,200

Børnekulturfestival ”Bag Kroen”

0,060

Anholt Litteraturfestival

0,028

Restbudget, såfremt samtlige projekter godkendes

0,349
0,137

* Ansøgt tilskud i denne sag.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager stilling til, om man vil imødekomme
ansøgningen og bevillige det ansøgte beløb.
Bilag:
1 Åben Open Mic - fra USA til Grenaa. Ansøgningen.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018
Diana Skøtt Larsen (O) deltog ikke i sagens behandling.
Kultur- og fritidsudvalget imødekommer ansøgningen med det ansøgte beløb.
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19-03-2018

Spring ud med kulturen - Ansøgning til Større kulturprojekter
20.03.00.Ø39

17/20313

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Der er i budgetaftalen for 2018 forslået et udvidet samarbejde mellem Kulturskolen og
folkeskolen i Norddjurs hvoraf det fremgår, at projektet ønskes fremsendt til behandling i
kultur- og fritidsudvalget, idet eventuel finansiering kan ske indenfor de eksisterende puljer
under kultur- og fritidsudvalget.
På den baggrund fremsendes ansøgning om tilskud på 0,2 mio. kr. projektet ”Spring ud med
kulturen”, der er et samarbejdsprojekt for alle 8. klasses elever i Norddjurs kommune.
Bag projektet står Kulturskolen Norddjurs, GadeMusikerFestival i Grenaa, Kattegatskolen,
Vestre Skole, Ørum Skole, Auning Skole, eventuelt 10.-klassecentret og UngNorddjurs.
”Spring ud med kulturen” tager afsæt i Åben Skole og den store udfordring at 48% af
kommunens 8. klasses elever (i 2017) blev erklæret ikke uddannelsesparate.
Projektet strækker sig med forberedelse og evaluering fra juni 2018 – november 2020.
Hovedformålet er at styrke unges kunstneriske, personlige og sociale kompetencer. Herunder,
at disse generelt influerer positivt på elevernes skoleliv og faglige udbytte i øvrigt.
De kreative fag i skolen kan, via aktiv kunstudøvelse, udvikle og øge troen på sig selv, hjælpe
eleverne til at blive bedre i de boglige fag og give eleverne en mere positiv holdning til skolen
i det omfang eleven udvikler selvdisciplin, vedholdenhed, samarbejdsevne, kreativ
problemløsning.
Budget til projektet:
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Tabel i mio. kr. med 3 decimaler

Udgifter

Samlet udgiftsbudget

1,121

19-03-2018

Indtægter

Kulturskolens egenfinansiering

0,060

Børn og unge egenfinansiering i alt

0,336

Lærerløn: 0,096 mio. kr.
Projektledelse: 0,240 mio. kr.
GadeMusikerFestival i Grenaa

0,080

Eksterne fonde

0,445

Tilskud Norddjurs kommune (KFU)

0,200

Total

1,121

1,121

Høringssvar fra Kulturelt Samvirke
Kultur- og udviklingsudvalget har givet Kulturelt Samvirke høringsret på ansøgninger til
midler til større og mindre kulturprojekter.
Kulturelt Samvirke indstillede i januar 2018, at udvalget støtter projektet, da det er et godt og
relevant projekt. Kulturelt Samvirke gør dog opmærksom på, at udgifterne til projektet
fremstår som en del af det, der burde være normaldriften på Kulturskolen og Folkeskolerne og
derfor ikke som en del af Kulturpuljemidler. Kulturelt Samvirke ser derfor projektet som et
pilotprojekt, således at det på sigt i stedet skal indgå som en del af driftsbudgetterne på
Kulturskolen og Folkeskolerne.
Forvaltningen vurderer, at projektet rækker ind i flere temaer og handlinger for Kunst- og
kulturpolitikken

2018.

Projektet

rammer

således

både

temaerne

Børnekultur

og

Ungdomskultur og handlingerne om at styrke de kreative fag i folkeskolen og have kreativitet
som metode og mål. Derudover har projektet det konkrete udgangspunkt at øge de unges
uddannelsesparathed og styrke samarbejdet mellem grundskolerne og de kreative
institutioner, samt at engagere de unge som såvel skabere som brugere af kulturen i deres
kommune alle tre aspekter, der er handlinger for 2018 i Kunst- og kulturpolitikken.
Projektet er i sin helhed afhængigt af finansiering fra både kultur, fritids og skoleområdet i
Norddjurs Kommune samt eksterne fonde.
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En model der kan løftes via Kultur og fritidsområdet er at et eventuelt bevilliget beløb på
Kultur- og fritidsområdet kan benyttes til at udbyde undervisning i folkeskolerne ved
Kulturskolens lærere. Der aflægges naturligvis særskilt regnskab for dette arbejde.
Økonomiske konsekvenser
Ud af det samlede budget på 1,121 mio. kr. ansøges Midler til større kulturprojekter om 0,2
mio. kr.
Tabel i mio. kr. vedrørende større kulturprojekter
Restbudget inden dette møde

0,486

Ansøgte tilskud dette møde
Open Mic

0,061

Spring ud med kulturen*

0,200

Børnekulturfestival ”Bag Kroen”

0,060

Anholt Litteraturfestival

0,028

Restbudget, såfremt samtlige projekter godkendes

0,349
0,137

* Ansøgt tilskud i denne sag.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at
1. kultur- og fritidsudvalget tager stilling til gennemførelse af projektet og afsættelse af
midler til formålet på 0,2 mio. kr., finansieret af udvalgets midler til større
kulturprojekter.
2. eventuelt afsatte midler kan benyttes til en minimeret model, hvis ikke det lykkes at
finde yderligere finansiering.
3. projektet videresendes til Børne- og ungdomsudvalget med henblik på afklaring af
mulig medfinansiering af projektet.
Bilag:
1 Åben Projektet "Spring ud med kulturen"

174688/17

2 Åben Budget "Spring ud med kulturen"

174687/17
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Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018
Diana Skøtt Larsen (O) deltog ikke i sagens behandling.
Ad. 1. Kultur- og fritidsudvalget besluttede, at imødekomme ansøgningen med det ansøgte
beløb.
Ad. 2. Godkendt.
Ad. 3. Godkendt.
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Børnekulturfestival "Bag Kroen" - Ansøgning til Større kulturprojekter
20.15.00.Ø39

18/3153

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Ørsted Bibliotek ansøger på vegne af nedenstående projektgruppe om et tilskud på 0,060 mio.
kr. til afvikling af Børnekulturfestival ” Bag Kroen” – en festival for børn og voksne, turister
og gæster udefra – et gratis tilbud om at opleve musik, teater, cirkus og mange andre
aktiviteter, der afvikles den 2. og 3. juli 2018.
Festivalen er skabt og drevet af Ørsted Bibliotek, Kulturskolen Norddjurs, Ørsted Børneby
SFO, organist ved Ørsted Kirke, HATS Hevring, Projektgruppen ”Bag Kroen” og Bakkerne i
Ørsted, Ørsted Kros Venner, DDS-spejderne Rougsø gruppen, Rougsø Runners, Ørsted
Rideklub, KFUM Rougsø, Ørsted IF (fodbold og gymnastik).
Målet med Børnekulturfestivalen er at skabe et fælles projekt, hvor synlighed af
børnekulturen i det offentlige rum er omdrejningspunkt.
Den vigtigste vision med børnekulturfestivalen i Norddjurs er at give børn og voksne, turister,
daginstitutioner en inspirerende oplevelser inden for sang, musik, cirkus og teater.
Festivalen arrangeres og afvikles i samarbejde med de mange frivillige, der har givet tilsagn
om at deltage med praktiske gøremål og stande med aktivitet/workshops, hvor deltagere af
festivalen kan prøve kræfter med mange forskelligartede aktiviteter.
På arealet er der legeplads, multibane samt udendørs fitness, der kan anvendes til forskellige
aktiviteter, ligesom der er to madpakkehuse.
Økonomi
Budget til Børnekulturfestival ”Bag kroen” den 2. og 3. juli 2018
Udgifter

Finansiering
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Egenfinansiering
Hovednavn 1 – koncert

30.000

Norddjurs Biblioteker

10.000

Kulturpulje –
Hovednavn 2 – koncert

15.000

Norddjurs kommune

60.000

Teaterforestillinger x 2 (m/refusion)

12.000

Fonde og puljer

26.000

Fonde og
Cirkus x 2

12.000

Honorar til kulturskolen

4.000

Materialer til aktiviteter

4.000

Leje af toiletvogne

4.000

Lyd

15.000

El

2.000

Forplejning aktører

3.000

PR

3.000

I alt:

102.000

Lokale pengeinstitutter

6.000

I alt

102.000

Projektet passer ind i Kunst- og kulturpolitik 2017 – 2020 under temaet Børnekultur, der er
prioriteret i 2018 og som har fire fokusområder:


Styrke mobil børnekultur, så børn møder professionelle kulturformidlere i hverdagen i
institutioner og skoler, i byen, på landet og naturen.



Udvikle tværgående netværk og relationer mellem kulturinstitutioner, kulturskole,
biblioteker, natur, sundhed, skole, dagtilbud og fritidsliv



Skabe rum for børns kreative processer



Skabe synlighed om børnekulturen i det offentlige rum

Kriterier og principper for tildeling af midler til større kulturprojekter er opfyldt i det ansøgte
projekt.
Høring
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Kultur- og udviklingsudvalget har givet Kulturelt Samvirke høringsret på ansøgninger til
midler til større og mindre kulturprojekter. Kulturelt Samvirke er blevet hørt og anbefaler
udvalget at støtte projektet.
Økonomiske konsekvenser
Ud af det samlede budget på 0,102 mio. kr. ansøges Norddjurs Kommune om 0,060 mio. kr.
Tabel i mio. kr. vedrørende større kulturprojekter
Restbudget inden dette møde

0,486

Ansøgte tilskud dette møde
Open Mic

0,061

Spring ud med kulturen

0,200

Børnekulturfestival ”Bag Kroen”*

0,060

Anholt Litteraturfestival

0,028

Restbudget, såfremt samtlige projekter godkendes

0,349
0,137

* Ansøgt tilskud i denne sag.
Et eventuelt tilskud bør kun gives under forudsætning af at der opnås tilstrækkelig ekstern
finansiering.

Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager stilling til, om man vil imødekomme
ansøgningen og bevillige det ansøgte beløb.
Bilag:
1 Åben Ansøgning om tilskud til Børnekulturfestival"Bag Kroen" 2018
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018
Diana Skøtt Larsen (O) deltog ikke i sagens behandling.
Kultur- og udviklingsudvalget imødekommer ansøgningen med det ansøgte beløb.
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Anholt Litteraturfestival 2018 - Ansøgning til Større kulturprojekter
20.00.00.A00

18/3930

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Midler til større kulturprojekter hører under Kulturpuljen, der ligger under Kultur- og
fritidsudval-gets område. Der er i år 0,535 mio. kr. i puljen i alt, og der er løbende
ansøgningsfrist til disse midler.
Kultur- og fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgningen fra foreningen Anholt
Litteraturfestival, der ansøger om et tilskud på 0,030 mio. kr. af et samlet budget på 0,327
mio. kr. til afholdelse af festivalen. Der søges en række andre fonde til at finansiere projektet
blandt andet Statens Kunstfond, Nordisk Kulturfond, Landdistriktspuljen, som også tidligere
har ydet støtte til projektet.
Indhold
Anholt Litteraturfestival foregår den 16. - 19. august 2018 på Anholt og tilbyder nytænkende
nordiske litteraturoplevelser i unikke omgivelser. Der vil være oplæsninger, samtaler, debat,
performance, fællesspisninger, ørkenvandring og musik i stedsspecifikke rum for lokale og de
tilrejsende i løbet af de fire dage.
Det er tredje år festivalen afholdes og i år udvikles festivalens skrivekursus til at rumme både
erfarne og nye skribenter og desuden have et forløb i samarbejde med projektet ORD PÅ.
Dette projekt har unge fra Ørum som deltagere, og de vil således få mulighed for at deltage på
festivalen med egne tekster. Derudover indgår der i samarbejdet med Norddjurs biblioteker,
indvielse af et kunstværk med udgangspunkt i digteren Vagn Steens digtsamling.
I evalueringsrapporten fra 2017 fremgår det, at ”Anholt Litteraturfestivals programpunkter var
meget velbesøgte og fremmødet var gennemgående dobbelt så stort som i 2016. Det
gennemsnitlige deltagerantal lå på omkring 60 med op til 90 personer til visse
programpunkter. Det var både lokale, sommerhusgæster og tilrejsende fra hele landet samt
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andre nordiske lande, der var kommet for at være med i festivalen”. Rapporten viser desuden,
at festivalen arbejder sammen med forskellige institutioner og det lokale erhvervsliv, og yder
en kommunikationsindsats både lokalt og nationalt, der har givet omtale på flere platforme.
Tema og handlinger
I Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 er det relevante tema vedrørende denne ansøgning Kunst
og kultur i byen og på landet, herunder handlingen Kunst og kultur i midtbyen, samt Netværk;
udvikle projekter med nye øjne. Derudover understøtter projektet også temaet Ungekultur og
handlingerne Kulturliv skabt af unge, give unge mulighed for at udtrykke kreativitet, samt
Netværksdrevet talentudvikling.
Høring
Kulturelt Samvirke er blevet hørt og anbefaler udvalget at støtte projektet. Da det er tredje
gang festivalen søger Kulturpuljen, anbefaler Kulturelt Samvirke, at festivalen gør sig
overvejelser om, hvordan projektet kan blive sikret fremover.
Kriterier og principper for tildeling
Formålet med midlerne til større kulturprojekter er at understøtte kulturprojekter, som øger
Norddjurs Kommunes attraktivitet, understøtter bosætning og turisme, og som understøtter de
kulturpolitiske sigtelinjer.


Fremme nye samarbejder mellem kulturinstitutioner, aktører på kulturområdet,
foreninger og/eller erhvervsliv.



Projekterne skal være nyskabende eller fremme talentudvikling i Norddjurs.



Projekter, som henvender sig til en bred målgruppe og/eller har aktiviteter for flere
målgrupper, prioriteres.



Midlerne gives ikke til enkeltpersoner eller virksomheder.



Medfinansiering fra andre parter er en fordel, men intet krav. Kultur- og
fritidsudvalget afgør, om medfinansieringen fra andre parter er passende i forhold til
projektets samlede budget og formål.
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Ansøgningen opfylder alle de opstillede krav, idet der er tale om et nyt samarbejde mellem
Norddjurs biblioteker og festivalen, samt den gruppe unge, der er tilknyttet projektet ORD
PÅ. Det er derfor også nyskabende og indeholder nyskabende elementer og understøtter også
de nye talenter på det litterære område, ved at give dem en scene at oplæse deres værker på.
Budget
Udgifter

Indtægter

Forfatterhonorar

71.000 kr.

Norddjurs Kommune Kulturpulje

30.000 kr.

Løn / honorar

81.000 kr.

Statens Kunstfond

98.050 kr.

Markedsføring

27.050 kr.

Nordisk Kulturfond

75.000 kr.

Transport

64.125 kr.

Den Grønlandske fond

10.000 kr.

Kost

31.773 kr.

Dansk-færøsk Kulturfond

Logi

27.000 kr.

Landdistriktspulje

7.500 kr.
56.557 kr.

Leje af sommerhuse

8.000 kr.

Anholt Grundejerforening

Materiale /teknik

3.344 kr.

Jyllands-Postens Fond

10.000 kr.

Lettersteska Föreningen

20.000 kr.

Andet

13.815 kr.

Dansk-Islandsk Fond
Fondet

for

5.000 kr.

7.500 kr.
Dansk-svensk

5.000 kr.

Samarbejde
Bogsalg og barsalg
I alt

327.107 kr.

I alt

2.500 kr.
327.107 kr.
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Økonomiske konsekvenser
Ud af det samlede budget på 0,327 mio. kr. ansøges Norddjurs Kommune om 0,030 mio. kr.
Ved udbetaling af et tilskud på 0,030 mio. kr. vil det budgetmæssigt svare til, at der afsættes
et budget på 0,028 mio. kr., da den kommunale momsrefusionsordning dækker
forskelsbeløbet.
Tabel i mio. kr. vedrørende større kulturprojekter
Restbudget inden dette møde

0,486

Ansøgte tilskud dette møde:
Open Mic

0,061

Spring ud med kulturen

0,200

Børnekulturfestival ”Bag Kroen”

0,060

Anholt Litteraturfestival*

0,028

Restbudget, såfremt samtlige projekter godkendes

0,349
0,137

* Ansøgt tilskud i denne sag.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager stilling til, om man vil imødekomme
ansøgningen og bevillige det ansøgte beløb.
Bilag:
1 Åben Ansøgning Anholt Litteraturfestival 2018
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018
Diana Skøtt Larsen (O) deltog ikke i sagens behandling.
Kultur- og fritidsudvalget imødekommer ansøgningen med det ansøgte beløb.
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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

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018
Diana Skøtt Larsen (O) deltog ikke i sagens behandling.
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

Målgruppe

ement
26.09.18

Konfere

Kultur- og fritidskonference

nce

Auning

Delta

Ande

gere

t

KFU

?

Alle

Endnu

Bibliotek

06.07.18

Ferniser

Kunstudstilling med værker af Baunhøj

Kl.

ing

Jesper Knudsen.

17:00

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
Kl.

Ferniser

17- ing

Kunstudstilling med værker af Baunhøj
Aoife Soden

Alle

Mølle

Diana
Skøtt
Larse

18:30

n
21.04.18

Åbning

Åbning

af

udstilling:
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Kl.

af

flyvende hjerte – Kollektiver Østjyllan

ne

11:00

udstillin

på Djursland

d,

Bergk

Grenaa

vist

g

Søgaa
rd
12. - 13. Bibliote
04.18

25.03.18

Sæt kursen for fremtidens MCH

kspolitis biblioteker.

Herning

k

Kongres

Topmød

center,

e

Herning

Ferniser

Arrangement med gækkebreve Stenvad

ing

og krimi

KFU

Alle

Fritz

Mosebru

Birk

gscenter

Søren
sen

24.03.18

Arrange

TeamGym

Djurs Grenaa

Alle

?

ment

gymnastikarrangement med let Idrætsce

tion

anretning

vedla

nter

Invita

gt
20.03.18
Kl.

Introduk Introduktion

16- tion

til

Museum Fællesm

Østjylland.

17

Kultur

og Bente

agasinet

fritidsudvalg i Hedeg

for

Norddjurs,

museer

Syddjurs

og Fritz

Randers

Birk

aard

Søren
sen

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
45

Kultur- og fritidsudvalget

19-03-2018

Bilag:
1 Åben Afholdte møder og konferencer

20649/18

2 Åben Invitation til kulturpolitikere

29823/18

3 Åben Invitation fra TeamGym Djurs

39304/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 19-03-2018
Diana Skøtt Larsen (O) deltog ikke i sagens behandling.
Til efterretning.
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Bilagsoversigt
1.

Introduktion til Museum Østjylland
1.

4.

5.

7.

Samdriftsaftale 01.01.2016 m/bilag (147297/15)

Budgetopfølgning pr. ultimo februar måned 2018 for kultur- og fritidsudvalget
1.

Februar måneds budgetopfølgning 2018 (40656/18)

2.

Anlægsoversigt - februar 2018 (40200/18)

Årsregnskab 2017 - Sektorbeskrivelse og anlægsnote
1.

Sektorbeskrivelse kultur- og udviklingsudvalget - regnskab 2017 (40626/18)

2.

Anlæg - kultur- og udviklingsudvalget regnskab 2017 (40631/18)

Udmøntning af renoveringspuljen 2018 - efter høring
1.

Renoveringspuljen 2018 prioriterede projekter.pdf (7338/18)

2.

Høringssvar fra ældrerådet - Udmøntning af renoveringspuljen 2018 (38202/18)

3.

Høringssvar Handicaprådet- Udmøntning af renoveringspuljen 2018.PDF
(36567/18)

4.
8.

9.

Ansøgninger Udviklingsprojekter under Fritidsområdet 2018
1.

Ansøgninger 1. marts 2018 Oversigt (36704/18)

2.

Ansøgninger 1. marts 2018 Udviklingsprojekter under Fritidsområdet (36698/18)

Frigivelse af anlægsmidler til naturaktivitetsplads ved Enslevgården
1.

12.

13.

Høringssvar Fritidsrådet vedr. renoveringspuljen 2018 (38249/18)

Faktaark Enslevgården (23723/18)

Naturhus v. Grenaa Strand - brugsperiode vinterbaderne
1.

Referat møde vinterbaderne i Grenaa 041007 (22675/18)

2.

Brev fra Vinterbaderne i Grenaa vedr rådighedsperiode_marts 2018 (25704/18)

Baunhøj Mølle - Udpegning af formand for Møllelauget
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14.

15.

1.

Drifts- og samarbejdsaftale underskrevet gældende fra 1.1.2014.pdf (28453/18)

2.

Referat Møllelauget 29.1.2018 (28452/18)

Orientering om ansøgninger - Mindre kulturprojekter
1.

Oversigt over ansøgninger pr.1.3.2018 (34105/18)

2.

Samtlige ansøgninger til Midler til mindre kulturprojekter.pdf (39650/18)

Open Mic - Ansøgning til Større kulturprojekter
1.

16.

17.

1.

Projektet "Spring ud med kulturen" (174688/17)

2.

Budget "Spring ud med kulturen" (174687/17)

Børnekulturfestival "Bag Kroen" - Ansøgning til Større kulturprojekter

Ansøgning Anholt Litteraturfestival 2018 (34771/18)

Arbejdsplan
1.

20.

Ansøgning om tilskud til Børnekulturfestival"Bag Kroen" 2018 (31671/18)

Anholt Litteraturfestival 2018 - Ansøgning til Større kulturprojekter
1.

19.

Open Mic - fra USA til Grenaa. Ansøgningen. (28454/18)

Spring ud med kulturen - Ansøgning til Større kulturprojekter

1.
18.

19-03-2018

Arbejdsplan KFU 2018 (148337/17)

Meddelelser
1.

Afholdte møder og konferencer (20649/18)

2.

Invitation til kulturpolitikere (29823/18)

3.

Invitation fra TeamGym Djurs (39304/18)
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19-03-2018

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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