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Dialogmøde med Landsbyklyngen MIN Midt i Norddjurs
20.10.00.A00

17/1879

Åben sag

Sagsgang
KFU.
Sagsfremstilling
Der er dialogmøde med Landsbyklyngen MIN fra kl. 16 – 16.45 i fælleskontoret ved Stenvad
Mosebrug.
Landsbyklyngen MIN Midt i Norddjurs har i projektperioden den 1. september 2017 til den
31. marts 2019 været støttet af Norddjurs kommune, Real Dania, DGI og Lokale- og
Anlægsfonden. Den kommunale repræsentant deltager ifølge samarbejdsaftalen som medlem
af styregruppen til og med den 31. marts 2019. Frivillige vil fortsætte arbejdet med
landsbyklyngen.
Fra Landsbyklyngen MIN deltager Ikki Knudsen, Dorthe Lyk og Sabina Hvid.
Dagsorden for mødet er:
1. Læring af projektet
2. Fremtiden
Projektforløbet har bestået af 5 faser:
1. Etablering af styregruppe, formidling af projekt, rekruttering af frivillige
2. Kortlægning af klyngen – herunder borgerundersøgelse
3. Vision for det videre arbejde – udvælgelse af indsatsområder
4.

Udarbejdelse af handleplaner og projektbeskrivelser for de valgte indsatsområder

5. Strategiplan - pejlemærke for den langsigtede udvikling af området
I projektperioden har der været tilknyttet en proceskonsulent ansat af DGI. På grund af
forskellige ønsker om form og indhold af strategiplan, blev det besluttet af proceskonsulenten
stoppede pr. 18. februar 2019. Frivillige i styregruppen færdiggør strategiplanen.
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”Kortlægning og analyse. MIN landsbyklynge – fællesskaber baner vej” er vedlagt. Rapporten
er tidligere uddelt til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Rapport MIN Landsbyklynge

209401/18

2 Åben Landsbyklyngens præsentation

49305/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-03-2019
Til efterretning.
Ad. 1) Klyngedeltagere fortalte om initiativer, udfordringer og erfaringer med arbejdet i
landsbyklyngen MIN Midt i Norddjurs. Deres præsentation er vedlagt.
Ad. 2) Klyngedeltagerne påpegede udfordringen med legitimitet, når man ikke er en egentlig
forening i traditionel forstand og gerne vil udforske andre samarbejdsformer. Det kan være en
udfordring i samarbejdet med fx kommunen, og hvem man som deltagere fra klyngen i andre
sammenhænge kan sige man repræsenterer. Klyngen er en samarbejdsform, de gerne vil
arbejde videre med og videreudvikle gerne i et samarbejde med forvaltning og politikere.
Udvalget anerkendte det store arbejde, der er lagt i klyngen, samt de mange initiativer, der er
taget og ser frem til yderligere samarbejde.
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Årsregnskab 2018 – Sektorbeskrivelse og anlægsnote
00.32.10.Ø00

19/2794

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommunes samlede årsregnskab for 2018 skal behandles i økonomiudvalget den 9.
april 2019 og i kommunalbestyrelsen den 23. april 2019.
Som en del af det samlede årsregnskab for Norddjurs Kommune indgår der en
sektorbeskrivelse og anlægsnote for hvert fagudvalg.
Kultur- og fritidsudvalgets sektorbeskrivelse og anlægsnote for 2018 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at sektorbeskrivelsen og anlægsnoten for 2018 på kulturog fritidsudvalgets område tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Sektorbeskrivelse kultur- og fritidsudvalget - regnskab 2018

46382/19

2 Åben Anlæg - kultur- og fritidsudvalget regnskab 2018

46380/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-03-2019
Til efterretning.
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Godkendelse af driftstilskud til Nyvang Auning
82.00.00.G01

18/17931

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Kulturværkstedet flyttede den 1. januar til nye lokaler, da der var mulighed for et
bofællesskab med Ung Norddjurs.
Udvalget skal tage stilling til, om de på budget 2019 afsatte midler 0,1 mio. kr. til
Kulturværkstedet, gældende for Foreningen Kulturværkstedet og Kulturskolen Norddjurs –
Norddjurs kommune, fremadrettet anvendes til driftstilskud til samme forening men på den
nye adresse i bygningen Nyvangsvej 40 i Auning. Herudover skal vedtægter for brugerråd
Nyvangsvej 40 godkendes.
I forbindelse med flytningen, foreslår forvaltningen, at huslejen splittes op. Driftstilskuddet
udgør herefter 0,030 mio. kr. for Foreningen Kulturværkstedets leje af en del af bygningen og
0,070 mio. kr. for Kulturskolens brug af en del af bygningen. Ungnorddjurs står for driften af
bygningen, hvorfor de i alt 0,1 mio. kr. overføres som driftstilskud til Ungnorddjurs.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, der er afsat midler på budget 2019 til tilskud til Kulturværkstedet.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at
1. de på budget 2019 afsatte midler 0,1 mio. kr. til kulturværkstedet fremadrettet bruges
som driftstilskud til brug af bygningen på Nyvangsvej 40 i Auning.
2. vedtægter for brugerrådet godkendes.
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Bilag:
1 Åben Vedtægter for brugerråd vedrørende Nyvangsvej 40, Auning
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-03-2019
Godkendt.
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Udlejning af facilitetsnavn
18.13.00.A00

18/18332

Åben sag

Sagsgang
KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter ansøger Norddjurs Kommune om tilladelse til
udlejning af facilitetsnavne under Grenaa Idrætscenter, herunder navnet Grenaa Idrætscenter.
Sagen blev behandlet i kultur- og fritidsudvalget på mødet i januar, hvor udvalget anbefalede,
at facilitetsnavne under Grenaa Idrætscenter må udlejes, dog ikke hovednavnet. Herudover
anbefalede udvalget, at indtægten i forbindelse med udlejning tilfalder Grenaa Idrætscenter.
Sagen har senest været behandlet i økonomiudvalget den 5. februar 2019 og blev tilbagesendt
til fagudvalg på grund af en henvendelse fra ledelsen i Grenaa Idrætscenter. Økonomiudvalget
anmodede om, at muligheden for udbud indgår i overvejelserne. På baggrund af anmodningen
fra økonomiudvalget, har DSI Grenaa Idrætscenter besluttet at sætte udlejning af
facilitetsnavnene i udbud efter gældende regler, såfremt kultur- og fritidsudvalget godkender
udlejning af hovednavnet. Navnet udlejes for et aftalt beløb i en aftalt årrække.
DSI Grenaa Idrætscenter har pt. Grenaa Stadions navn udlejet som ”HSM Arena”.
Ifølge Norddjurs Kommunes reklamepolitik er der intet til hinder for, at navnet på en facilitet,
eller navne på enkelte lokaler eller områder, udlejes efter godkendelse af direktøren for
området. Der er efter forvaltningens vurdering dog tale om en principiel sag, der ikke kan
afgøres alene efter reklamepolitikken for Norddjurs Kommune, hvorfor sagen bør afgøres i
kommunalbestyrelsen. Reklamepolitikken anviser ikke den mulighed, at selvejende
foreninger modtager indtægten ved udlejning af navnet på kommunalt ejet ejendom.
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Lejen for facilitetsnavnene vil tilfalde DSI Grenaa Idrætscenter og vil kun kunne frigives af
bestyrelsen til udvikling og udbygning af Grenaa Idrætscenter efter drøftelse med Grenaa
Idrætscenters Brugerråd.
Der skal tages stilling til


om Norddjurs kommune vil frigive navnet, der for nuværende må vurderes at have en
værdi i form af geografisk branding for kommunen via navnet Grenaa Idrætscenter



hvem udlejningsindtægten i givet fald skal tilfalde

DSI Grenaa Idrætscenter ønsker, at alle navne på faciliteter i tilknytning til DSI Grenaa
Idrætscenter kan udlejes. Faciliteter som Grenaa Idrætscenter, Opvisningshallen, Grenaa
Stadion, Træningshallen og mødelokaler. I den forbindelse bør brandingværdien af navnet
Grenaa Idrætscenter indgå i overvejelserne forud for stillingtagen til udlejning af selve
hovednavnet.
Forvaltningen anbefaler, at kontraktgrundlaget sendes til gennemgang hos forvaltningen forud
for udbud. Ligeledes anbefales det, at udlejningsperioden sættes til 4 år.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at
1) der på baggrund af nye oplysninger i sagen drøftes om alle facilitetsnavne under
Grenaa Idrætscenter må udlejes, herunder hovednavnet.
2) Grenaa Idrætscenter kan sende udlejning af hovednavnet i udbud.
3) Lejeindtægter fra udlejning af facilitetsnavne tilfalder Grenaa Idrætscenter.
Bilag:
1 Åben Revideret ansøgning om tilladelse til udlejning af facilitetsnavne. 2019- 35304/19
02-28
2 Åben Revideret udkast for aftale om leje navn for GIC facilitet
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Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-03-2019
Ad. 1.) og 2.) Et flertal bestående af Diana Skøtt Larsen (O), Aleksander Myrhøj (F), Karoline
Bergkvist Søgaard (A) og Fritz Birk Sørensen (A) fastholdt, at hovednavnet ikke må være
genstand for udlejning.
Mads Jensen (C) og Bente Hedegaard (A) tog forbehold.
Ad. 3.) Tiltrådt af Bente Hedegaard (A), Fritz Birk Sørensen (A) og Mads Jensen (C).
Desuden tiltrådt af Diana Skøtt Larsen (O), Alexander Myrhøj (F) og Karoline Bergkvist
Søgaard

(A)

under

den

forudsætning,

at

energiforbedringer.
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Regionalt Spillested
20.00.00.A00

18/4549

Åben sag

Sagsgang
KFU, høring, KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Hvis et spillested i Norddjurs Kommune skal komme i betragtning til støtte fra Statens
Kunstfond midler til regionale spillesteder, skal der være et kommunalt engagement såvel
økonomisk som politisk. Derfor skal der tages stilling til et tillæg til Kunst- og
kulturpolitikken 2017-2020, der synliggør det politiske engagement i arbejdet, så der kan
opnås kvalitetsmærkning og statslig støtte til et regionalt spillested i Norddjurs.
Der gives fra Norddjurs Kommune et driftstilskud til Pavillonen på 2,512 mio. kr. netto i
2019, heraf udgør tilskud til rytmiske aktiviteter 0,288 mio. kr. Der er i 2019 yderligere tilført
puljemidler under kultur- og fritidsudvalget på 0,203 mio. kr. for at styrke Pavillonens arbejde
frem mod ansøgningsfristen i 2020. Dette for at Pavillonen kan videreudvikle en unik og
ambitiøs profil, der understøtter det rytmiske musikliv lokalt, regionalt og nationalt.
Pavillonens bestyrelse og kultur- og fritidsudvalget har drøftet ambitionerne om at blive et
Regionalt spillested. Begge parter bakker op om Pavillonens arbejde for at komme i
betragtning til anerkendelsen og den statslige støtte, som udpegningen til Regionalt spillested
giver.
Statens Kunstfond har nedenstående krav til et regionalt spillested:


Kunstnerisk kvalitet og talent



Alle kunstnerisk væsentlige genrer og udtryksformer inden for og imellem
kunstområderne



Geografiske spredning af kunst i hele landet



Produktion og formidling af kunst over for børn og unge.
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Dialog og samarbejder lokalt, i landsdelen, nationalt og internationalt, med ligestillede
så vel som skoler og amatører



Aktiviteter varetages, ledes og administreres udviklingsorienteret og professionelt,
også på bestyrelsesniveau.



udvikle kvaliteten i vækstlagene og understøtte, at lokale talenter formidles i
landsdelen, nationalt og evt. internationalt



forskellige musikgenrer under det rytmiske

Forslag til et supplerende tema i Kunst- og kulturpolitik 2017-2020:
Musik i højsædet
I Norddjurs Kommune er der en mangfoldighed af musikforeninger for så vel dem, der helst
vil lytte, som for dem der gerne vil deltage og spille eller synge med. Der er musik på alle
niveauer

lige

fra

aftenskoleundervisning

med

en

lang

tradition

i

harmonika,

musikundervisning med bands i ungdomsskoleregi og undervisning i trækbasun af
konservatorieuddannede lærere i Kulturskolen. Der er en stærk tradition for talentudvikling og
andre samarbejder på tværs af Norddjurs mangeartede kulturaktører i vækstlag som
garagebands til etablerede og formaliserede samarbejder mellem institutioner og
tilbagevendende arrangementer.
Kulturhuset Pavillonen huser spillested, kulturskole, teater og aftenskole samt mange andre
aktiviteter indenfor kulturområdet og er uden sammenligning kommunens og egnens bedste
spillested, når det kommer til mangfoldighed, kvalitet og risikovillighed på smalle og nye
navne.
Pavillonen skal favne det mangfoldige vækstlag, understøtte det musikalske foreningsliv og
tilbyde oplevelser samt udvikle tilbud til kommunens borgere på tværs af kommunens
langstrakte geografi.
Fokusområder:


Koncertvirksomhed med fokus på udvikling og nytænkning



Udvikling af musiklivet herunder smalle genrer og vækstlag
10
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Publikumsudvikling af såvel eksisterende som nye grupper, ikke mindst børn og unge



Markedsføring og kommunikation af alle dele af spillestedets tilbud



Samarbejde med eksterne i kommunen, regionen, nationalt og internationalt.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at det godkendes, at der laves et tillæg til Kunst- og
kulturpolitikken 2017-2020, hvori Pavillonen indgår som et regionalt spillested, og at det
sendes i høring hos relevante råd i 2 uger.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-03-2019
Godkendt med følgende ændring:
Pavillonen skal fortsat favne det mangfoldige vækstlag, understøtte det musikalske
foreningsliv og tilbyde oplevelser samt udvikle og afholde tilbud til kommunens borgere på
tværs af kommunens langstrakte geografi.
Det blev besluttet, at tillægget om et regionalt spillested til Kunst- og kulturpolitikken 20172020 sendes i høring i 2 uger hos Fritidsrådet, Kulturelt Samvirke, Ældrerådet og
Handicaprådet.
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Orientering om Museum Østjyllands ressourcemæssige udfordringer
19.03.00.S49

16/19007

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Sundheds- idræts- og kulturudvalget i Randers Kommune har drøftet personalesituationen på
Museum Østjylland. Præsidiet for Museum Østjylland har valgt at sende orienteringen videre
til relevante udvalg i Syddjurs og Norddjurs kommuner.
Museum Østjylland har gennem årtier haft en lang række medarbejdere i forskellige
arbejdsmarkedsordninger som en væsentlig del af driftsgrundlaget. Museet beskæftiger pt. 16
medarbejdere i fleksjob, to i skånejob og fem i seniorjob. Medarbejderne i disse jobs udgør en
vigtig og værdifuld ressource for museet, fordi de udfører væsentlige arbejdsopgaver, som er
nødvendige for museets drift.
De ordninger, som de i alt 23 medarbejdere er ansat i, er økonomisk attraktive for museet,
fordi deres ansættelsesform rummer en betydelig andel af offentlig refusion. Imidlertid
betyder blandt andet ændret lovgivning og den generelle udvikling på arbejdsmarkedet, at de
økonomisk attraktive ordninger ikke vil være gældende ved genbesættelse af stillingerne.
Det giver museet en betydelig økonomisk udfordring i de kommende år, hvor genbesættelse
af stillingerne vil være meget aktuel, idet en lang række af de 23 medarbejderne er på vej på
pension eller efterløn inden for en kort årrække. Det drejer sig om syv medarbejdere i fleksjob
og fire i seniorjob frem til 2025.
Museet har undersøgt en række muligheder for at imødegå udfordringerne, blandt andet i
samarbejde med jobcentrene i Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Undersøgelsen har
bekræftet, at de nuværende rammer for støttet beskæftigelse ikke vil kunne afhjælpe museets
udfordringer. Udover støttet beskæftigelse har museet blandt andet afsøgt muligheder
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vedrørende omorganisering, brug af frivillige og samarbejde med andre institutioner. Men
museet må erkende, at det ikke umiddelbart er muligt at løse udfordringen med disse midler.
Økonomiske konsekvenser
Museet har beregnet udgiften forbundet med erstatning af medarbejdere der fratræder frem
mod 2025. Hvis det forudsættes, at nuværende medarbejdere i fleksjob erstattes med
medarbejdere i nyt fleksjob, og nuværende medarbejdere i seniorjob erstattes med
medarbejdere i ordinær beskæftigelse, vil det frem til 2025 medføre en årlig merudgift
stigende til ca. 2 mio. kr. Heraf ligger alene en merudgift på 1.2. mio. kr. årligt ved erstatning
af medarbejdere i seniorjobs ansat i Randers.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Støttet beskæftigelse. Udfordringer og muligheder
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-03-2019
Til efterretning.
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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:
Datoen for kultur- og fritidskonferencen er fastsat den 25. september 2019. Den foregår i
Nørre Djurs Hallen.
Dato

Arrangement

Sted

Deltagere

11. 04 2019

Fornæsgruppen har i perioden Rådhusets

Åbningstaler

Kl. 17

11. april til 23. maj 2019 forhal

Karoline Bergkvist

Påskeudstilling
11. og 12.04. Bibliotekspolitisk
2019

2019

4.05.2019

Bjørne
Djurslands

og

Topmøde Esbjerg
shamaner

vilde

- Museum

Mads Jensen

stenalder. Østjylland,

Udstillingsåbning kl. 11

Grenaa

14. og 15. 05 DM i høvdingebold

GIC

Aleksander Myrhøj

2019 kl. 15
15. og 16.05. KL’s
2019

Kultur-

og Vejle

Fritidskonference 2019

Fritz Birk Sørensen
Bente Hedegaard
Karoline Bergkvist
Søgaard
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Diana Skøtt Larsen
3.-16.06.

Europæisk

Kulturregions Region

2019

kulturfestival: Genopdag

Midtjylland

13.-.16.06.

Folkemøde på Bornholm

Bornholm

Alle
Alle

2019
28.06.2019

Fernisering, udstiller Ole Fick Grenaa

Kl. 17:00

og Salvador Dali

Bibliotek

02.08.2019

Fernisering, udstiller Ovartaci

Baunhøj

Karoline Bergkvist

Mølle,

Søgaard

Kl. 17:00

Bente Hedegaard

Grenaa
16.08.2019

Fernisering,

udstillere

Luise Pavillonen,

Kl. 17:00

Faurholt og Dace Eglite

Grenaa

22.-24.08.

Kulturmødet Mors

Mors

Kultur- og fritidskonference

Nørre Djurs

Lars Østergaard
Alle

2019
25.09.2019

hallen
Afholdte møder og arrangementer i 2019 vedlagt.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Afholdte møder og konferencer 2019
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-03-2019
Til efterretning.
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Arbejdsplan
00.01.00.P35

18/15425

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 2019, herunder de sager, der er kendskab til ifølge
budgetaftalen. Arbejdsplanen vil løbende blive opdateret.
Herudover er planen for dialogmøder og temaer 2019 vedlagt.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at sagen drøftes.
Bilag:
1 Åben Arbejdsplan KFU 2019

165229/18

2 Åben Dialogmøder og temaer 2019

143723/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-03-2019
Drøftet.
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Bilagsoversigt
1.

2.

3.

Dialogmøde med Landsbyklyngen MIN Midt i Norddjurs
1.

Rapport MIN Landsbyklynge (209401/18)

2.

Landsbyklyngens præsentation (49305/19)

Årsregnskab 2018 – Sektorbeskrivelse og anlægsnote
1.

Sektorbeskrivelse kultur- og fritidsudvalget - regnskab 2018 (46382/19)

2.

Anlæg - kultur- og fritidsudvalget regnskab 2018 (46380/19)

Godkendelse af driftstilskud til Nyvang Auning
1.

4.

Vedtægter for brugerråd vedrørende Nyvangsvej 40, Auning (44395/19)

Udlejning af facilitetsnavn
1.

Revideret ansøgning om tilladelse til udlejning af facilitetsnavne. 2019-02-28
(35304/19)

2.
6.

Orientering om Museum Østjyllands ressourcemæssige udfordringer
1.

7.

Støttet beskæftigelse. Udfordringer og muligheder (38470/19)

Meddelelser
1.

8.

Revideret udkast for aftale om leje navn for GIC facilitet (36684/19)

Afholdte møder og konferencer 2019 (211307/18)

Arbejdsplan
1.

Arbejdsplan KFU 2019 (165229/18)

2.

Dialogmøder og temaer 2019 (143723/18)
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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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