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Introduktion til Norddjurs Biblioteker
00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Norddjurs Biblioteker er inviteret til introduktionsmøde med kultur- og udviklingsudvalget fra
kl. 15.00.
Fra Norddjurs Biblioteker deltager:


Trine Grejsen, chef for kultur, biblioteker og fritid



Lisbeth Rindholt Jørgensen, afdelingsleder Grenaa Bibliotek



Lars Jørn Højlund Larsen, afdelingsleder lokalbibliotekerne

Dagsorden:
1.

Introduktion til bibliotekerne i Norddjurs ved Trine Grejsen
 Præsentation af Grenaa Bibliotek ved afdelingsleder Lisbeth Rindholt
Jørgensen
 Præsentation af lokalbibliotekerne ved afdelingsleder Lars Jørn
Højlund Larsen

2.

Perspektiver på bibliotekernes fremtidige rolle

3.

Eventuelt

4.

Rundvisning på Grenaa Bibliotek

Mødet er berammet til 60 minutter.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
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Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at sagen drøftes.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 29-01-2018
Drøftet.
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29-01-2018

Budgetopfølgning pr. ultimo december 2017 for kultur- og udviklingsudvalget
00.15.00.S00

17/34

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Overordnet konklusion:
Drift
På driften forventes for hele året et forbrug på 48,8 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på
4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 53,6 mio. kr.
I forhold til foregående budgetopfølgning er der tale om en et fald i det forventede forbrug på
0,5 mio. kr., som hovedsagelig skyldes forøgede mindreforbrug vedrørende kulturprojekter,
Norddjurs Biblioteker samt yder- og landdistriktsmidler.
Anlæg
På anlæg forventes for hele året et forbrug på 7,2 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på
11,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 18,7 mio. kr.
I forhold til foregående budgetopfølgning er der tale om et fald i det forventede forbrug på 0,3
mio. kr., som hovedsagelig vedrører områdefornyelse Grenaa og Grenaa Idrætscenter
projektering med videre.
Økonomiske konsekvenser
Kultur- og udviklingsudvalget – samlet oversigt
Korrige

Forbrug

ret

pr.

Budget 2017 (mio. kr.)

budget

16.1.2018

Drift ekskl. overførte midler

48,7

46,7

-2,0

Overførte driftsmidler

4,9

2,1

-2,8
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Forventetr
egnskab

Afvigelse*

Kultur- og fritidsudvalget

29-01-2018

Drift i alt

53,6

48,8

48,8

-4,8

Anlæg

18,7

7,2

7,2

-11,4

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.
Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.
Årsager til afvigelserne
Drift
Det forventede mindreforbrug på driften skyldes dels et mindreforbrug på Grenaa Egnsarkiv.
Dels mindreforbrug på midler til mindre og større kulturprojekter, tilskud til
kulturarrangementer,

øvrige

kulturprojekter,

midler

til

udviklingsprojekter

under

fritidsområdet, fleksmidler under fritidsområdet, voksenundervisning – mellem kommunale
betalinger, beachvolleybane ved Rygårde Strand, køb af teaterforestillinger, Norddjurs
Biblioteker, Museer, Kulturhuse, digitalisering af naturfoldere, forsamlingshusmidler, fleksog udviklingsmidler by- og landdistrikter, øvrige projekter med merindtægter eller
mindreudgifter samt afledte projekt- og driftsudgifter fordi igangsatte projekter ikke kan
afsluttes i år og ikke alle midler forventes udmøntet i år.
Anlæg
Det forventede mindreforbrug på anlæg skyldes primært, at en del af anlægsbudgettet for
områdefornyelse Grenaa og områdefornyelse Auning først forventes anvendt i foråret 2018.
Herudover anvendes ikke alle midler i indeværende år vedrørende anlægsprojekterne Porten
til Naturpark Randers Fjord, Ørsted Rideklub - staldbygning, Grenaa Idrætscenter
projektering med videre, Ungdomsunivers – GD-N.P. Josiassensvej, Voldby SFO lokaler,
Multiaktivitetspladser, Renovering af haller og idrætsanlæg, nyt bibliotekssystem via
KOMBIT, Ungdomsunivers Arresten samt en mindre afvigelse vedrørende Multifunktionel
Naturhus ved Grenaa Strand.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr ultimo december godkendes
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Bilag:
1 Åben KUU bilag til december måneds budgetopfølgning.pdf

8078/18

2 Åben Anlægsoversigt - December 2017.pdf

7592/18

3 Åben KUU midler for 2017 - 2020 december måned.pdf

11269/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 29-01-2018
Godkendt.
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Introduktion til kommunens markedsføringsindsats
00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Som en del af udvalgets introduktion giver forvaltningen en orientering om kommunens
markedsføringsindsats.
Det dynamiske katalog over markedsføringshandleplaner er vedlagt.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at Norddjurs Kommunes markedsføringsindsats drøftes
og tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Opdateret handleplaner januar 2018

119786/17

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 29-01-2018
Til efterretning.
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Udmøntning af renoveringspuljen 2018
18.00.00.A00

17/12176

Åben sag

Sagsgang
KFU, høring, KFU, ØK, KB
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. Der er indkommet ansøgninger til puljen for 4,150 mio. kr.
I det vedlagte bilag er foreslået en prioritering af indkomne ansøgninger til renoveringspuljen
2018. Kultur- og fritidsudvalget skal tage stilling til, om prioriteringen af projekter kan
godkendes.
Prioriteringsarbejdet
Forvaltningen har 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.
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



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
7
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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

Behandling af økonomiudvalg og

April 2018

Kommunalbestyrelse
Tilsagn og afslag udsendes

Maj 2018

Udmøntning af renoveringspuljen 2018

Maj – 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

200.000

v. 64.375

64.375

32.688

32.688

klubhus
Kvik Ramten

Nyt tag på klubhus
8
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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
et drifts- eller anlægsformål. Det er vurderet, at ingen af de prioriterede projekter for 2018 er
anlæg.
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De prioriterede projekter skal anvende de gældende offentlige udbudsregler.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at


kultur- og fritidsudvalget godkender prioriteringen af projekter.



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
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 29-01-2018
Godkendt.
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29-01-2018

Ansøgning om tilskud - Nose Noise - musikfestival
20.15.00.Ø39

17/20214

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Den 19. maj 2018 afvikles Nose Noise – en musikfestival på næsen af Djursland – en festival
der er skabt og drevet af unge.
Til afvikling af musikfestivalen ansøges der om et tilskud på 0,046 mio. kr.
Nose Noise er et festivalarrangement, som er arrangeret og drevet af frivillige unge i
Norddjurs kommune. Målet med festivalen er at give et kulturelt tilbud til unge såvel som
voksne. Nose Noise blev i en noget mindre målestok afviklet i 2017, hvor den tiltrak en
mangfoldigt publikum. Blandt publikum var der mange unge, men også andre grupper. Nose
Noise fik i 2017 et tilskud på 5.000 kr. fra kulturpuljens flexmidler.
Den vigtigste vision med festivalen er, at give en scene og et publikum til lokale bands, både
nye og gamle. Festivalen bidrager til talentudvikling i Norddjurs og bliver en naturlig del af
det, at udvikle sig som musiker.
Budgettet er udarbejdet ud fra et publikumstal på 200 gæster. Bliver det muligt at udvide
arealet ved Mogensgade, vil der blive plads til 300-400 publikummer/solgte billetter.
De budgetterede udgifter og indtægter til musikfestivalen ud fra 200 solgte billetter udgør:
Udgifter i alt

0,086 mio. kr.

Indtægter i alt

- 0,025 mio. kr.

Egenfinansiering i alt

- 0,015 mio. kr.

Manglende finansiering

0,046 mio. kr.
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Beskrivelse og økonomi på projektet er vedlagt.
Høringssvar fra Kulturelt Samvirke
Kulturelt Samvirke indstiller, at man støtter projektet og anerkender, at unge tager initiativ til
at arrangere noget selv. Kulturelt Samvirke vil dog gøre opmærksom på, at der er mangler i
budgettet samt opfordre til, at projektorganiseringen og tilhørsforhold synliggøres. Kulturelt
Samvirke gør desuden opmærksom på, at entreen er for lav for en hel dag med musik, samt at
indtægterne kunne justeres op.
Forvaltningen har været i kontakt med de unge og vurderer, at der er tale om et
velgennemarbejdet projekt lavet af unge, der falder fint ind som en handling i 2018 under
indsatsområdet ”Ungdomskultur” i Kunst- og Kulturpolitikken.
Hvis Kultur- og fritidsudvalget bevilger tilskuddet, bliver der fra forvaltningens side fulgt op
på de gode råd fra Kulturelt Samvirke og UngNorddjurs er behjælpelige med udførelsen som
en del af kontakten med de unge i Arresten.
Økonomiske konsekvenser
Musikfestivalen Nose Noise ansøger om tilskud på 0,046 mio. kr. finansieret af pulje/midler
til større kulturprojekter under Kultur- og fritidsudvalget. Det kan oplyses, at restbudgettet for
2018 vedrørende midler til større kulturprojekter inden dette møde udgør 0,532 mio. kr.
Foruden denne sag er der til dette møde sager på i alt 0,052 mio. kr., hvortil der ligeledes
søges om finansiering via midler til større kulturprojekter.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at kultur- og udviklingsudvalget drøfter ansøgning og
finansiering af tilskud på 0,046 mio. kr.
Bilag:
1 Åben Beskrivelse og ansøgning Nose Noise - en musikfestival på næsen af 171284/17
Djursland

12

Kultur- og fritidsudvalget

29-01-2018

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 29-01-2018
Der meddeles tilskud på 0,046 mio. kr. til festivalen idet, der skal arbejdes på, at festivalen på
sigt gøres økonomisk bæredygtig, og at muligheden for at søge eksterne fonde, herunder
LAG, undersøges.
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29-01-2018

Ansøgning Kulturpulje - Hippie på Savannen
20.00.00.A00

17/20255

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Grenaa Egnsarkiv og MSM produktion søger Kulturpuljen om tilskud på 0,052 mio. kr til en
dokumentarfilm og dokumentationsprojektet ”Hippie på Savannen”. Udvalget skal derfor tage
stilling til, om der skal ydes tilskud til projektet, hvis samlede budget er på 0,300 mio.kr.
MSM produktion vil med filmen både dokumentere personerne og særligt den ledende figur
Sander Nielsen, der har været med til at starte den årlige trommelejr Utamaduni op, samt
selve lejrens planlægning og afholdelse. Den afrikansk inspirerede lejr afholdes i Norddjurs.
Folkene, der har skabt lejren, er oppe i årene, og det er derfor tid til at få dokumenteret lejrens
historie mens tid er.
Målet med projektet er både at skabe en dokumentarfilm og derudover sikre dokumentation af
lejren. Filmen arbejder i kontraster – mellem Afrika og Emmelev, men også mellem Emmelev
og stenbroen i storbyen, hvor Sander boede som ung. Omdrejningspunkterne bliver derfor
Emmelevs og Djurslands geografi og natur som billede på Sanders liv.
Filmen skal optages i såvel Afrika som i Norddjurs. Der søges om midler til optagelserne
vedrørende Utamaduni, samt bearbejdning af dette materiale. Den del af filmen, der søges til
her, bliver offentligt tilgængelig og Public Domain og kan derfor ses og vises af alle.
Sekundært vil der blive søgt 0,040 mio.kr. til øvrige optagelser i Norddjurs. Projektet har
foreløbigt modtaget 0,050 mio. kr. fra Den Vestdanske Filmpulje til optagelser i Tanzania.
Grenaa Egnsarkiv selvfinansierer med arbejdstid og udstyr i forbindelse med indsamling og
bevaring for eftertiden og sigter på at få filmen vist på dansk TV.
Ansøgning med budget og nærmere beskrivelse er vedlagt.
14
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Høringssvar fra Kulturelt Samvirke
Kulturelt Samvirke mener, at projektet i sin nuværende form er for snævert og opfordrer
derfor udvalget til at stille den betingelse, at emnet for projektet skal bredes mere ud og
omfatte mere end blot en enkelt person, men et emne som f.eks. hippietiden. Under den
forudsætning synes Kulturelt Samvirke, at projektet kan støttes.
Forvaltningen vurderer, at filmen og dokumentationen er i tråd med indsatsområdet ”Kulturen
i byen og på landet”, der er udpeget i 2018, og hvor en af handlingerne er at skabe kendskab
til egen kultur og kulturhistorie. Der er tale om en utraditionel kulturbegivenhed, der foregår
lokalt, og projektet kan gøre folk nysgerrige på det for nogen usædvanlige, der foregår, der
hvor man bor. Derudover ligger projektet i tråd med synliggørelse og events, og viser den
mangfoldighed af kulturaktiver, der er i Norddjurs.
Økonomiske konsekvenser
Grenaa Egnsarkiv ansøger om tilskud på 0,052 mio. kr. finansieret af midler til større
kulturprojekter under Kultur- og fritidsudvalget. Det kan oplyses, at restbudgettet for 2018
vedrørende midler til større kulturprojekter inden dette møde udgør 0,532 mio. kr. Foruden
denne sag er der til dette møde er sager på i alt 0,046 mio. kr., hvortil der ligeledes søges om
finansiering via midler til større kulturprojekter.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at det besluttes, om ansøgningen kan imødekommes helt
eller delvist.
Bilag:
1 Åben Ansøgning "Hippie på Savannen"

175728/17

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 29-01-2018
Ansøgningen kan ikke imødekommes.
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29-01-2018

Ansøgning om tilskud til Kend din by og bliv turistambassadør
20.00.00.A00

17/20332

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
FOF Djursland søger om tilskud til projektet ”Kend din by og bliv turistambassadør”. Der
skal tages stilling til om projektet skal støttes.
Projektets formål er, at klæde borgere og forretningspersonale på til rollen som
turistambassadører, der kan servicere de besøgende.
Projektet sker i samarbejde med turistkontoret i Grenaa og Shop-i-City, der forventes at
uddanne i alt 75 turistambassadører i projektperioden, som løber fra forår 2018 til forår 2019.
Der forventes kurser i foråret 2018, efterår 2018 samt forår 2019 med 25 deltagere på hvert
hold, hvor deltagelse vil blive gratis.
De kommende turistambassadører vil modtage undervisning om Grenaa by og gennem en
byrundtur få præsenteret seværdighederne.
Projektet vil ud over at blive markedsført gennem sociale medier og lokalavisen blive
markedsført via FOF Djurslands forårskatalog samt Shop-i-Citys medlemsinformation.
FOF Djursland søger om tilskud på 0,02815 mio. kr. der skal dække annoncering, aflønning
af oplægsholdere, forplejning under undervisning samt administration.
Økonomiske konsekvenser
Tilskud på 0,02815 mio. kr. kan finansieres af Udviklingsprojekter under by- og
landdistrikter. Det kan oplyses, at restbudgettet for 2018 vedrørende midler til
udviklingsprojekter under by- og landdistrikter inden dette møde udgør 0,603 mio. kr.
16
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Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at det besluttes, om ansøgningen kan imødekommes helt
eller delvist.
Bilag:
1 Åben Ansøgning by og landdistriker turistambassadør 2018.pdf
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 29-01-2018
Ansøgningen imødekommet med et tilskud på 0,02815 mio. kr.
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29-01-2018

Arbejdsplan og introduktionsplan
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.
Den opdaterede introduktionsplan er ligeledes vedlagt.
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 Forslag til KFU temaer 2018

158567/17

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 29-01-2018
Drøftet.
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9.

29-01-2018

Meddelelser
00.01.00.P35

17/12855

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.
Der

17:00

skal

ferniseringstale,

Alle

Mølle,
holdes Grenaa
helst

af

formanden.
25.05.18

Ferniser

Kunstudstilling med værker af Pavillone Alle

Kl.

ing

Søren Romby.
Der

17:00

skal

ferniseringstale,

n,
holdes Grenaa
helst

af

formanden.
12. - 13. Bibliote
04.18

Sæt kursen for fremtidens MCH

kspolitis biblioteker.

Herning

k

Kongres

Topmød

center,

e

Herning
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01.03.18
Kl.

Lærings

14- messe

Bliv klogere på de eksterne Museum

Undervisere og

Invita

læringstilbud

pædagoger

tion i

Lotta,

bilag

målrettet Østjyllan

dagtilbud

17

29-01-2018

og d,

undervisningsinstitutioner

i Grenaa

Trine

Grejsen

og

Lars

Norddjurs Kommune.

Østergaard

er

inviteret.
28.02.18

Foredra

Peter Brandes om sin kunst

g
16.02.18

Udstilli

Pavillone Alle
n

Åbning af Baunhøj Mølle

ng

Baunhøj

Alle

Bente

Mølle

Hedeg
aard
deltag
er

03.02.18

Ferniser

Kunstudstilling med værker af Pavillone Alle

Kl.

ing

Bente Lyhne.

n,

Lotta holder ferniseringstale.

Grenaa

14:30
31.01.18

Puljecaf

Præsentation af puljer under Pavillone Interesserede

Kl.

é

kultur- og fritidsområdet.

n,

foreninger

17:00 –

www.norddjurs.dk/soeg_pen

Grenaa

borgere

18:30

ge_til_kultur_og_fritid

Sted

Målgruppe

og

Kommende møder og konferencer
Dato

Arrang

Emne

ement
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29-01-2018

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Invitation Læringsmesse Norddjurs 2018
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 29-01-2018
Taget til efterretning.
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29-01-2018

Bilagsoversigt
2.

3.

Budgetopfølgning pr. ultimo december 2017 for kultur- og udviklingsudvalget
1.

KUU bilag til december måneds budgetopfølgning.pdf (8078/18)

2.

Anlægsoversigt - December 2017.pdf (7592/18)

3.

KUU midler for 2017 - 2020 december måned.pdf (11269/18)

Introduktion til kommunens markedsføringsindsats
1.

4.

Udmøntning af renoveringspuljen 2018
1.

5.

Opdateret handleplaner januar 2018 (119786/17)

Renoveringspuljen 2018 prioriterede projekter.pdf (7338/18)

Ansøgning om tilskud - Nose Noise - musikfestival
1.

Beskrivelse og ansøgning Nose Noise - en musikfestival på næsen af Djursland
(171284/17)

6.

Ansøgning Kulturpulje - Hippie på Savannen
1.

7.

Ansøgning om tilskud til Kend din by og bliv turistambassadør
1.

8.

9.

Ansøgning "Hippie på Savannen" (175728/17)

Ansøgning by og landdistriker turistambassadør 2018.pdf (605/18)

Arbejdsplan og introduktionsplan
1.

Arbejdsplan KFU 2018 (148337/17)

2.

Forslag til KFU temaer 2018 (158567/17)

Meddelelser
1.

Invitation Læringsmesse Norddjurs 2018 (5575/18)
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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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