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Introduktion til Auning Idræts- og kulturcenter
00.01.00.P35

18/15425

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Udvalget har efter behov drøftelser med områdets interessenter, derfor er Auning Idræts- og
Kulturcenter (AIK) inviteret til dialogmøde med kultur- og fritidsudvalget fra kl. 16:00. Der
er sat en time af til dialogmødet, og det starter med en rundvisning kl. 16:00.
AIK drives af et driftsselskab, selve bygningerne ejes af henholdsvis fonde og aktieselskab.
Norddjurs Kommune har en driftsaftale og giver driftstilskud på 1,282 mio. kr. årligt.
Derudover gives der kommunalt tilskud til idrætshallerne, klubhuset og multisalen på 0,203
mio. kr.
Driftsaftalen og et overblik over tilskud for 2019 er vedlagt som bilag.
Auning Idrætscenters bestyrelse:


Jeppe Friis, formand, deltager ikke



Jacob Flarup Mikkelsen, deltager på mødet



Jørn Gudmann Nielsen, deltager ikke



Steffan Engmand, repræsentant for AIFs hovedbestyrelse, deltager på mødet



Ole Bering, repræsentant for Svømmehallen A/S, deltager ikke



Mogens Laursen, repræsentant for AIF-Hallernes Fond, deltager ikke



Torben Jensen, repræsentant for Norddjurs Kommune, deltager ikke

På mødet deltager desuden Henrik Johansen, som er centerleder i Auning Idræts- og
Kulturcenter.
Dagsorden:
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Rundvisning i centeret



Fokusområder i bestyrelsen og i det daglige

28-01-2019

o Udfordringer med udeområdet, frivillighed, vedligehold, belægning med mere


Masterplan for centeret



Samarbejdet med Norddjurs Kommune



Eventuelt

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Driftsaftale AIK 2019_underskrevet.pdf

5875/19

2 Åben Tilskud til Auning Idræts- og kulturcenter

5850/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-01-2019
Til efterretning.
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Introduktion til Kunsthal for Maritim Æstetik
20.04.01.G01

19/1530

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Kunsthal for Maritim Æstetik (KMÆ) er et non-profit udstillingssted for samtidskunst, der
arbejder med forholdet mellem menneske og maritime verdener. For vi ved faktisk mindre om
verdenshavene end om himmelrummet. Og endnu mindre om hvordan klimaproblematikkerne
påvirker havene og os som mennesker.
En kunsthal er et udstillingssted for samtidskunst på højt niveau. Økonomien er baseret på
både offentlig og privat støtte, og der foregår ikke salg. Kunsthallen befinder sig under et
museum og over et galleri, nøjagtig hvor afhænger af hvor ambitiøst den arbejder. KMÆ er
støttet af Statens Kunstfond til drift for en 2-årig periode.
KMÆ mangler en fysisk placering, og Grenaa Havn er en mulighed i forhold til udvikling af
området, kunsthallens emne og samarbejdspartnere.
KMÆ er et samarbejde mellem bl.a. Kattegatcentret, Aarhus Universitet, Norddjurs
Skoletjeneste samt internationale kunstnere og forskere, for at skabe udstillinger på
internationalt niveau. KMÆ arbejder i feltet mellem videnskab og kunst. Vi tror, at kunsten
kan støtte videnskaben til at nå nye indsigter, og at videnskaben kan inspirere kunsten.
Hver af KMÆs foreløbig fire planlagte udstillinger er kurateret omkring et abstrakt tema.
Kunstneren er valgt ud fra at have en praksis, der netop fokuserer på en original tilgang til
temaet på højt kunstnerisk niveau.
Til hver udstilling udgives et omfattende katalog, som ligger i forlængelse af udstillingens
tema. Hver udstilling suppleres også af en række foredrag af kunstnere, forskere og
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kulturteoretikere, der ligeledes forholder sig til tema. Foredragsarrangementerne er en
væsentlig komponent til at forankre KMÆ lokalt og regionalt.
Henrik Majlund Toft deltager på mødet, hvor han præsenterer projektet.
Præsentation af projektet er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Kort præsentation til kultur og fritidsudvalget
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-01-2019
Til efterretning.
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Budgetopfølgning pr. ultimo december måned 2018 for kultur- og fritidsudvalget
00.32.10.Ø00

18/44

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Kultur- og fritidsudvalget – samlet oversigt
Budget 2018 (mio. kr.)

Opr.

Korr.

budget

Forbrug

Forvent

Af-vigelse

budget

et

ifht.

excl.

regnska

oprindeligt

driftsove

b**

budget*

rførsler
Drift
Anlæg

55,1

54,8

53,9

53,8

-1,3

5,3

1,4

1,4

1,4

-3,9

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
**Forbrug af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% på udvalgsområdet jf. vedtaget
clearings-/koordineringsprincip
Kultur- og fritidsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
(Mio. kr.)

Overført

(80%)

(20%)

Forventet

beløb i alt

forbrug

af

overførsler**
Kultur- og fritidsudvalget

5,0

4,0

1,0

0,0

**Forbrug af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% på udvalgsområdet jf. vedtaget
clearings-/koordineringsprincip
Overordnet konklusion
Drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 53,8 mio. kr., som medfører, at der
er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på kultur- og fritidsudvalgets område i 2018.
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Mindreforbruget vedrører hovedsageligt afvigelser i puljen til haller og idrætsanlæg, turisme,
kulturprojekter, frivilligt foreningsarbejde og lokaletilskud og mindreforbrug i forbindelse
med tilskud til museer og by- og landdistriktsmidler.
Kattegatcentret er registreret som et zoologisk anlæg mod tidligere et turistformål, hvilket
bevirker en besparelse på budgettet, da momsrefusionsordningen nu afholder en del af
tilskuddet.

Budgetrammerne

for

løn

er

reduceret,

da

resultatet

af

overenskomstforhandlingerne ligger 0,2 procent lavere end oprindeligt indarbejdet i budget.
Der kan på nuværende tidspunkt ikke konstateres nogen effekter ved ansættelsesstoppet på
kultur- og fritidsudvalgets område.
Driftsoverførsler
Der forventes på nuværende tidspunkt intet forbrug af driftsoverførslerne fra 2017 på 5 mio.
kr.
Der er samlet set et fald på 0,3 mio. kr. i forventet regnskab i forhold til budgetopfølgningen
pr. november måned, hvilket hovedsageligt kan henføres til mindreforbrug vedrørende
biblioteksområdet, forsamlingshuse, kulturprojekter, folkeoplysning – voksenundervisning og
foreningsarbejde samt by- og landdistrikter. Derimod har der været merforbrug på
fritidsfaciliteter, folkeoplysning – lokaletilskud og fællesområde.
Overholdelse af udvalgets serviceramme
Kultur- og fritidsudvalgets andel af servicerammen udgør 55,1 mio. kr. og det forventes, at
udvalgets forbrug vil ligge 1,3 mio. kr. under servicerammen.
I henhold til den vedtagne økonomiske politik skal servicerammen overholdes. Dette betyder,
at der skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at
iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.
Anlæg
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På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 3,928 mio. kr. i forhold til
oprindeligt budget. I august måned blev en række projekter på grund af anlægsstoppet lukket
med mindreforbrug og kassen blev tilført 7,078 mio. kr., hvilket svarede til mindreforbruget i
forhold til det korrigerede budget. Herudover blev en række anlægsprojekter korrigeret med
negative anlægsbevillinger for 1,981 mio. kr.
I forhold til foregående budgetopfølgning er det forventede forbrug på anlæg uændret.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen per ultimo december godkendes.
Bilag:
1 Åben KFU Bilag til december måneds budgetopfølgning.pdf

11276/19

2 Åben Anlægsoversigt - December.pdf

9485/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-01-2019
Godkendt.
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Ansøgning om tilskud til Grenaa Gademusiker Festival 2019
20.00.00.Ø40

15/7266

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Djurs Musik- og Event Forening ansøger på vegne af Pavillonen, Kulturskolen Norddjurs,
Shop-i-City og egne vegne om tilskud til afholdelse af Gademusikerfestival 2019 i Grenaa.
Der ansøges om et tilskud på 0,200 mio. kr.
Formålet med festivalen er at understøtte og fremme talentudvikling, blandt andet
performance-delen inden for musik for både lokale talenter og talenter fra hele landet, ligesom
visionen om et internationalt perspektiv er under udvikling fra 2020 og fremover. Det er
planen, at Gademusikerfestivalen skal gøre Grenaa og Norddjurs kendt på Djursland, i hele
landet og på den lange bane uden for landets grænser.
Blandt kunstnere er målgruppen musikere med interesse for gademusik, det kan være både
unge up-coming talenter og etablerede erfarne gademusikere. Ligesom musikere fra
musikskoler, efterskoler, højskoler og gymnasier fra hele Danmark tænkes ind i
talentudviklingen.
På baggrund af erfaringerne fra gademusikerfestivalen i de sidste 4 år, ønsker
samarbejdspartnerne bag foreningen at gentage arrangementet den 30. august 2019.
Det forventes, at festivalen i 2019 vil kunne tiltrække mindst 50 musikere/grupper,
repræsenterende 100 musikere på grund af den positive italesættelse af festivalen, som er
foregået i musikmiljøerne. Festivalen vil således blive afviklet på 10-12 scener.
Såfremt kultur- og udviklingsudvalget ønsker at bevilge tilskud til Gademusikerfestival 2019,
kan dette bevilges fra midlerne til udviklingsprojekter under by- og landdistrikter.
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Økonomiske konsekvenser
Det afsatte tilskud i 2019 til Grenaa Gademusiker Festival på 0,200 mio. kr. blev en del af
besparelsesrammen på kultur- og fritidsudvalgets område for 2019 og overslagsårene.
Økonomien i festivalen er baseret på finansiering via tilskud fra Norddjurs Kommune og
lokale sponsorer og fonde, da der ikke kan opkræves entreindtægt.
Det ansøgte tilskud på 0,200 mio. kr. ansøges af kultur- og fritidsudvalget udviklingspulje for
2019.
Ved udbetaling af et tilskud på 0,200 mio. kr. vil det budgetmæssigt svare til, at der afsættes
et budget på 0,184 mio. kr., da den kommunale momsrefusionsordning dækker
forskelsbeløbet.
Af nedenstående tabel fremgår udviklingspuljens nuværende restbudget for 2019, samt dens
størrelse, hvis alle sager til dette møde godkendes:
Tabel i mio. kr. vedrørende udviklingspuljen
Oprindeligt budget 2019
KB11/12-18

Flytning

0,710
skulpturen

”Ofrende” 0,028

placering 0,028 mio. kr. + retablering belægning?
KUU 17/12-18 Rullende naturformidling

0,189

Budget inden dette møde

0,217
0,493

Ansøgte tilskud dette møde:
Nose Noise Musikfestival

0,023

Tidlig kulturindsats i Norddjurs

0,023

*Grenaa Gademusiker Festival 2019

0,184

Kortlægning af det kulturelle område i Norddjurs

0,083

Udfærdigelse af ny strategiplan i Pavillonen

0,187

Restbudget,

såfremt

samtlige

projekter

godkendes
* Ansøgt tilskud i denne sag.
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Alle projekter til dette møde vil ikke kunne tilgodeses med ovennævnte beløbsstørrelser, da
udviklingspuljens restbudget vil blive negativ. Dette uden at der er afsat budget til evt.
retablering af belægning ved genplacering af skulpturen ”Ofrende”.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at der tages stilling til, om der skal ydes tilskud til
Grenaa Gademusiker Festival 2019, og at midlerne i så fald tages fra udviklingspuljen under
kultur- og fritidsudvalget.
Bilag:
1 Åben Ansøgning Grenaa Gademusiker Festival 2019 underskrevet

5608/19

2 Åben Ansøgning Grenaa Gademusiker Festival 2019 med links til tidligere 5605/19
festival
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-01-2019
Et flertal bestående af Diana Skøtt Larsen (O), Bente Hedegaard (A), Fritz Birk Sørensen (A),
Karoline Bergkvist Søgaard (A) og Alexander Myrhøj (F) besluttede at yde tilskud på 0,150
mio. kr. til Grenaa Gademusiker Festival 2019. Midlerne tages fra udviklingspuljen under
kultur- og fritidsudvalget.
Lars Østergaard (V) og Mads Jensen (C) stemte for at imødekomme ansøgningen med det
fulde beløb.
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Ansøgning om projektmidler til forberedelse som Regionalt Spillested
20.11.00.Ø40

19/1015

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Pavillonen søger udviklingspuljen om projektmidler til seks delprojekter på i alt 0,203 mio.
kr. til forberedelse til Pavillonen som Regionalt Spillested.
Pavillonen har tidligere ansøgt om at blive Regionalt Spillested, desværre uden succes.
Konkurrencen om at blive Regionalt Spillested er særdeles hård, det kræver forberedelse på
mange fronter, hvis Pavillonen skal opnå den ønskede status som Regionalt Spillested.
Pavillonens bestyrelse bakker fuldstændigt op om at deltage i den proces, det vil være at
udarbejde en ansøgning om at blive et Regionalt Spillested.
Målet med projektet er, at sikre at Pavillonen kan være med i opløbet om at blive Regionalt
Spillested fra 2021. Dette vil indebære fordele for såvel Pavillonen som Norddjurs kommune
da det vil betyde, at Pavillonen kan udbyde aktiviteter og events af en sådan karakter, at ikke
blot lokale men også folk uden for lokalområdet vil blive tiltrukket og deltage.
En af de måder man beviser sit potentiale som Regionalt Spillested er, at der er udbud af
musikaktiviteter samt en række sideaktiviteter rund om koncertaktiviteterne.
Det er et krav fra Kunstrådet, som tildeler status som Regionalt Spillested, at musikstedet
også udbyder en stribe af smalle arrangementer. Det betyder ikke, at spillestedet ikke også må
lave sikre succesoplevelser, men kun i kombination med et vist udbud af smalle
arrangementer, da spillestedet også skal inspirere publikum til mere og andet end mainstream
oplevelser.
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Det er et ønske fra Pavillonen, at der i 2019 og 2020 er fokus på at der udbydes flere typer af
aktiviteter, der ikke kan findes plads til i de nuværende støtteordninger, men som Kunstrådet
kan lægge vægt på, at der har være prøveaktiviteter omkring for at vise vilje og ambition
omkring udvikling på området.
Såfremt der opnås medfinansiering vurderes det muligt at søge LAG-midler til projektet, dog
skal der minimum søges om 0,050 mio. kr. Næste ansøgningsfrist er den 6. februar 2019.
Økonomiske konsekvenser
Pavillonen ansøger om støtte til projektet fra udviklingspuljen under kultur- og fritidsudvalget
med i alt 0,203 mio. kr.
Ved udbetaling af et tilskud på 0,203 mio. kr. vil det budgetmæssigt svare til, at der afsættes
et budget på 0,187 mio. kr., da den kommunale momsrefusionsordning dækker
forskelsbeløbet.
Af nedenstående tabel fremgår udviklingspuljens nuværende restbudget for 2019, samt dens
størrelse, hvis alle sager til dette møde godkendes:
Tabel i mio. kr. vedrørende udviklingspuljen
Oprindeligt budget 2019
KB11/12-18

Flytning

0,710
skulpturen

”Ofrende” 0,028

placering 0,028 mio. kr. + retablering belægning?
KUU 17/12-18 Rullende naturformidling

0,189

Budget inden dette møde

0,217
0,493

Ansøgte tilskud dette møde:
Nose Noise Musikfestival

0,023

Tidlig kulturindsats i Norddjurs

0,023

Grenaa Gademusiker Festival 2019

0,184

Kortlægning af det kulturelle område i Norddjurs

0,083

*Udfærdigelse af ny strategiplan i Pavillonen

0,187

Restbudget,

såfremt

samtlige

projekter
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godkendes
* Ansøgt tilskud i denne sag.
Alle projekter til dette møde vil ikke kunne tilgodeses med ovennævnte beløbsstørrelser, da
udviklingspuljens restbudget vil blive negativ. Dette uden at der er afsat budget til evt.
retablering af belægning ved genplacering af skulpturen ”Ofrende”.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at kultur- og udviklingsudvalget drøfter ansøgning og
finansiering af tilskud på 0,203 mio. kr.
Bilag:
1

Lukket

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-01-2019
Et flertal bestående af Lars Østergaard (V), Diana Skøtt Larsen (O), Karoline Bergkvist
Søgaard (A), Mads Jensen (C), Fritz Birk Sørensen (A) og Alexander Myrhøj (F) imødekom
ansøgningen med et tilskud på 0,203 mio. kr. til Pavillonen. Midlerne tages fra
udviklingspuljen under kultur- og fritidsudvalget.
Diana Skøtt Larsen (O), Bente Hedegaard (A), Fritz Birk Sørensen (A) og Karoline Bergkvist
Søgaard (A) ønskede, at arrangementer og pop-up koncerter har et bredt sigte på såvel
målgruppe som geografi og med mulighed offentlig adgang.
Bente Hedegaard (A) ønskede kun at yde tilskud på 0,1 mio. kr. heraf 0,033 mio. kr. til
konsulent bistand, og opfordrede til at der søges LAG-midler.
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Ansøgning om tilskud - Nose Noise musikfestival
20.15.00.Ø39

17/20214

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Den 11. maj 2019 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
0,025 mio. kr. til ny scene i Mogensgade.
Det er tredje gang der afvikles et Nose Noise 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 og i
2018, 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. og i 2018 et tilskud på 0,046
mio. kr.
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.
Da festivalen arbejder på at blive økonomisk bæredygtig, ønsker arrangørerne at udvide
festivalpladsen med en ny stor scene i Mogensgade, så det derved bliver muligt at udvide
antal gæster til 700 publikummer mod tidligere 200 publikummer/solgte billetter.
De budgetterede udgifter og indtægter til musikfestivalen ud fra 500 solgte billetter udgør:
Udgifter i alt

0,070 mio. kr.

Indtægter i alt

-0,043 mio. kr.

Egenfinansiering i alt

-0,002 mio. kr.

Manglende finansiering

0,025 mio. kr.
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Beskrivelse og økonomi på projektet er vedlagt.
Økonomiske konsekvenser
Musikfestivalen Nose Noise ansøger om tilskud på 0,025 mio. kr. finansieret af
udviklingspuljen under kultur- og fritidsudvalget. Ved udbetaling af et tilskud på 0,025 mio.
kr. vil det budgetmæssigt svare til, at der afsættes et budget på 0,023 mio. kr., da den
kommunale momsrefusionsordning dækker forskelsbeløbet.
Af nedenstående tabel fremgår udviklingspuljens nuværende restbudget for 2019, samt dens
størrelse, hvis alle sager til dette møde godkendes:
Tabel i mio. kr. vedrørende udviklingspuljen
Oprindeligt budget 2019
KB11/12-18

Flytning

0,710
skulpturen

”Ofrende” 0,028

placering 0,028 mio. kr. + retablering belægning?
KUU 17/12-18 Rullende naturformidling

0,189

Budget inden dette møde

0,217
0,493

Ansøgte tilskud dette møde:
*Nose Noise Musikfestival

0,023

Tidlig kulturindsats i Norddjurs

0,023

Grenaa Gademusiker Festival 2019

0,184

Kortlægning af det kulturelle område i Norddjurs

0,083

Udfærdigelse af ny strategiplan i Pavillonen

0,187

Restbudget,

såfremt

samtlige

projekter

0,500
-0,007

godkendes
* Ansøgt tilskud i denne sag.
Alle projekter til dette møde vil ikke kunne tilgodeses med ovennævnte beløbsstørrelser, da
udviklingspuljens restbudget vil blive negativ. Dette uden at der er afsat budget til evt.
retablering af belægning ved genplacering af skulpturen ”Ofrende”.
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Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at kultur- og udviklingsudvalget drøfter ansøgning og
finansiering af tilskud på 0,025 mio. kr.
Bilag:
1 Åben Ansøgning om tilskud til Nose-Noise-2019

7951/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-01-2019
Bente Hedegaard (A) stillede forslag om at der ydes en underskudsgaranti på udbetalt maks.
0,025 mio. kr., hvor festivalen opfordres til at undgå at skabe et underskud.
For forslaget stemte et flertal bestående af Bente Hedegaard (A), Fritz Birk Sørensen (A),
Diana Skøtt Larsen (O) og Karoline Bergkvist Søgaard (A).
Lars Østergaard (V), Aleksander Myrhøj (F) og Mads Jensen (C) stemte for at imødekomme
ansøgningen fuldt ud.
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Ansøgning om tilskud til kortlægning af det kulturelle område i Norddjurs
20.00.00.Ø39

19/261

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Kulturelt Samvirke søger udviklingspuljen om projektmidler på 0,090 mio. kr. til en
midlertidig ansættelse af projektmedarbejder, der skal udarbejde en rapport indeholdende en
kortlægning af samtlige kulturelle udbud, institutioner, steder og aktører i Norddjurs
Kommune.
Målet med projektet er at synliggøre, hvem der kan byde ind med hvad, og hvor der kan
skabes nogle synergieffekter. Samtidig skal der dannes et netværk, så man kan bruge
hinanden til at skabe nye og spændende veje indenfor kulturen, og oparbejdes en ”vi-følelse”
og binde tværfagligheden sammen på det kulturelle område.
Ligeledes vil man via en kortlægning kunne udnytte de lokaliteter, der er til stede i
kommunen.
Den færdige rapport vil indeholde minimum 5 kortlægninger:
1. Kulturelle professionelle institutioner med lønnet personale
2. Kulturelle frivillige foreninger
3. Kulturelle professionelle enkelt kunstnere
4. Kulturelle enkelt kunstnere på fritidsbasis
5. Kulturelle samlingspunkter og arbejdssteder, fra udstillingssteder til værksteder
Eventuelt vil rapporten også inkludere en kortlægning af vækstlaget i kommunen – hvor,
hvem, hvor mange og indenfor hvilke områder.
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Udover ovenstående kortlægninger vil der være et afsnit omkring det kulturelle udbud i
kommunen, set over de sidste 2 år indeholdende antallet af foredrag, skuespil, oplæsninger og
udstiller der har været.
Forvaltningen vurderer, at vedlagte ansøgning om kortlægning/netværksdannelse er i tråd
med fokusområderne i de to temaer der er udpeget i 2019 i Kunst og Kulturpolitikken:


Natur og kulturarv



Erhvervsliv og events

Såfremt der opnås med finansiering vurderes det muligt at søge LAG-midler til projektet dog
minimum 0,050 mio. kr.. Næste ansøgningsfrist er den 6. februar 2019.
Økonomiske konsekvenser
Kulturelt Samvirke søger om tilskud på 0,090 mio. kr. finansieret af udviklingspuljen under
kultur- og fritidsudvalget.
Ved udbetaling af et tilskud på 0,090 mio. kr. vil det budgetmæssigt svare til, at der afsættes
et budget på 0,083 mio. kr., da den kommunale momsrefusionsordning dækker
forskelsbeløbet.
Af nedenstående tabel fremgår udviklingspuljens nuværende restbudget for 2019, samt dens
størrelse, hvis alle sager til dette møde godkendes:
Tabel i mio. kr. vedrørende udviklingspuljen
Oprindeligt budget 2019
KB11/12-18

Flytning

0,710
skulpturen

”Ofrende” 0,028

placering 0,028 mio. kr. + retablering belægning?
KUU 17/12-18 Rullende naturformidling

0,189

Budget inden dette møde

0,217
0,493

Ansøgte tilskud dette møde:
Nose Noise Musikfestival

0,023

Tidlig kulturindsats i Norddjurs

0,023
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Grenaa Gademusiker Festival 2019

28-01-2019

0,184

*Kortlægning af det kulturelle område i Norddjurs 0,083
Udfærdigelse af ny strategiplan i Pavillonen
Restbudget,

såfremt

samtlige

0,187

projekter

0,500
-0,007

godkendes
* Ansøgt tilskud i denne sag.
Alle projekter til dette møde vil ikke kunne tilgodeses med ovennævnte beløbsstørrelser, da
udviklingspuljens restbudget vil blive negativ. Dette uden at der er afsat budget til evt.
retablering af belægning ved genplacering af skulpturen ”Ofrende”.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at det besluttes, om ansøgningen kan imødekommes.
Bilag:
1 Åben Ansøgning om projektmidler til kortlægning af det kulturelle udbud..
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-01-2019
Ansøgningen ikke imødekommet.
Kultur- og fritidsudvalget opfordrer Kulturelt Samvirke til at søge LAG midler.
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Ansøgning om støtte til tidlig kulturindsats Norddjurs
20.15.00.Ø40

19/992

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Gammel Estrup Herregårdsmuseum søger, i samarbejde med VIA University College i
Grenaa og Kattegatcentret, udviklingspuljen om støtte til projektet – Tidlig kulturindsats
Norddjurs på 0,025 mio. kr. som en kommunal medfinansiering af projektet.
Målet med projektet og samarbejdet er at give dagtilbudsbørn i Norddjurs Kommune den
bedste start på livet gennem en målrettet kulturindsats. Børnene skal gennem projektet således
have styrket deres naturforståelse, demokratiske dannelse og lokalhistoriske indsigt i
kommunens særegne natur og kulturarv.
På baggrund af de sociokulturelle forskelle, der er i kommunen, har alle dagtilbudsbørn ikke
lige muligheder for at opnå disse færdigheder, hvorfor en målrettet indsats vil kunne medvirke
til at udligne forskelle og dermed styrke børnenes fremtidsmuligheder – eksempelvis gennem
deres møde med kunst, natur og kultur.
Hvis projektet bliver en realitet, vil det tilføre Norddjurs Kommune følgende:


Kompetenceudvikling af kommunens ansatte pædagoger



Undervisning af pædagogstuderende på VIA i Grenaa



Nye spændende, inkluderende og aktiverende tiltag for børn



Slutevaluering (forskningsbedømt), som publiceres med omtale af de deltagende
parter

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen til projektet Tidlig kulturindsats Norddjurs er i tråd
med kommunens kunst- og kulturpolitik 2017-2020 samt i temaet Natur og kulturarv, der er
udpeget i 2019. Endvidere understøtter projektet kommunens realisering af den reviderede
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dagtilbudslov og herunder rammerne for brug af eksterne læringsrum i dagtilbud i Norddjurs
Kommune.
Hovedparten af midlerne i projektet, 1,259 mio. kr., er ansøgt Slots- og Kulturstyrelsen. Det
er en afgørende faktor for projektstøtte fra Slots- og Kulturstyrelsen, at Norddjurs Kommune
er en del af medfinansieringen.
Budget for projektet Tidlig kulturindsats Norddjurs
Udgifter i alt

2,141 mio. kr.

Støtte gennem Slots- og Kulturstyrelsen

-1,259 mio. kr.

Egenfinansiering

-0,832 mio. kr.

Anden finansiering

-0,050 mio. kr.

Ansøgning og budget til projektet er vedlagt.
Økonomiske konsekvenser
Gammel Estrup Herregårdsmuseum ansøger om støtte til projektet fra udviklingspuljen under
kultur- og fritidsudvalget.
Ved udbetaling af et tilskud på 0,025 mio. kr. vil det budgetmæssigt svare til, at der afsættes
et budget på 0,023 mio. kr., da den kommunale momsrefusionsordning dækker
forskelsbeløbet.
Af nedenstående tabel fremgår udviklingspuljens nuværende restbudget for 2019, samt dens
størrelse, hvis alle sager til dette møde godkendes:
Tabel i mio. kr. vedrørende udviklingspuljen
Oprindeligt budget 2019
KB11/12-18

Flytning

0,710
skulpturen

”Ofrende” 0,028

placering 0,028 mio. kr. + retablering belægning?
KUU 17/12-18 Rullende naturformidling

0,189

Budget inden dette møde

0,217
0,493
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Ansøgte tilskud dette møde:
Nose Noise Musikfestival

0,023

*Tidlig kulturindsats i Norddjurs

0,023

Grenaa Gademusiker Festival 2019

0,184

Kortlægning af det kulturelle område i Norddjurs

0,083

Udfærdigelse af ny strategiplan i Pavillonen

0,187

Restbudget,

såfremt

samtlige

projekter

0,500
-0,007

godkendes
* Ansøgt tilskud i denne sag.
Alle projekter til dette møde vil ikke kunne tilgodeses med ovennævnte beløbsstørrelser, da
udviklingspuljens restbudget vil blive negativ. Dette uden at der er afsat budget til evt.
retablering af belægning ved genplacering af skulpturen ”Ofrende”.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at kultur- og udviklingsudvalget drøfter ansøgning og
finansiering af tilskud på 0,025 mio. kr.
Bilag:
1 Åben Budget projekt Tidlig kulturindsats Norddjurs

8020/19

2 Åben Ansøgning om støtte til projektet Tidlig kulturindsats Norddjurs.

8019/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-01-2019
Godkendt, der ydes tilskud på 0,025 mio. kr. til projektet – Tidlig kulturindsats Norddjurs, og
midlerne tages fra udviklingspuljen under kultur- og fritidsudvalget.
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Fordeling af haltider
18.00.00.I02

11/9575

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Kultur- og fritidsudvalget skal drøfte, om der skal ske ændringer i kriterier og procedure for
fordeling af de kommunale anviste timer til de folkeoplysende foreninger.
Kultur- og fritidsudvalget besluttede den 19. november 2018 at sende sagen om fordelingen af
haltider i høring hos Norddjurs Fritidsråd og Norddjurs Idrætsråd. Sagen har ligeledes været
behandlet i udvalget den 13. august 2018, og der har den 29. oktober 2018 været afholdt et
møde med repræsentanter fra Norddjurs Idrætsråd og Norddjurs Fritidsråd, formanden for FC
Grenaa og centerleder på Grenaa Idrætscenter, hvor forvaltningens forslag til ændringer af
kriterier og procedure blev drøftet. Forslag til justeringer og deadlines, der fremkom på
mødet, er indarbejdet i regelsættet for tildeling af haltider.
Reviderede kriterier og procedure for timefordeling i idrætshaller i henhold til drøftelserne på
mødet og regler i folkeoplysningsloven er vedlagt.
Forvaltningen gør opmærksom på, at implementering af nyt bookingsystem vil betyde en ny
procedure for ansøgning om haltider. Arbejdet vil ske i tæt dialog og samarbejde med haller
og ansøgere, så alle bliver klædt på til opgaven.
Forslag pr. 29. oktober 2018 til ændring af kriterier og procedure:
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1) Der fordeles kun de timer, foreningerne har søgt/krav på, og eventuelt overskydende
timer falder tilbage til Norddjurs Kommune til fordeling ved indkomne
ønsker/henvendelser.
2) Af ansøgningerne om haltider skal fremgå, hvilken aktivitet, antal deltagere og
holdtype (U10 drenge, handicap eller senior), der ønsker at benytte tiden, så dette kan
fremgå af den endelige halfordeling.
3) Der skal minimum være 10 personer på holdet/til aktiviteten, for at det kan udløse en
hel hal. Der kan dispenseres for dette kriterie, såfremt det er opstart af ny aktivitet.
4) Norddjurs Idrætsråd fordeling af haltiderne i Grenaa Idrætscenter, Åstruphallen,
Østrehallen, Møllehallen, Toubrohallen og Kulturhushallen fremsendes senest den 15.
april til orientering til alle foreninger, der har ønsket tider i disse haller. Drøftelse af
fordelingen og eventuelle justeringer foretages medio til ultimo april, hvorefter den
endelige fordeling udsendes.
5) De øvrige haller får tilsendt foreningstimetal og skal herefter indkalde foreninger, der
ønsker at benytte hallen til fordelingsmøde.
6) Alle

møder

skal

være

afholdt

og

haltider

fordelt

så

udsendelse

af

fordelingsoversigterne til haller og foreninger kan ske den 1. maj.
7) Eventuelle interne justeringer i den enkelte hal skal være foretaget senest den 30. juni.
8) Foreningerne skal senest den 15. september afmelde tider i hallerne, som ikke bliver
benyttet.
Der er indkommet vedlagte høringssvar fra Grenaa Idrætscenter, FC Grenaa, Grenaa IF
fodbold, Nørre Djurs Hallen og Nørre Djurs HK samt Norddjurs Idrætsråd. Norddjurs
Fritidsråd fastholder høringssvar fra sidste gang sagen var sendt i høring:
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Grenaa Idrætscenter vil gerne tage del i fordelingen af haltider eller være høringspart
på oplægget til fordelingen.



FC Grenaa foreslår, at der afholdes møde i hallen med de foreninger, der har søgt om
haltid.



Grenaa IF Fodbold ønsker, at Grenaa Idrætscenter kommer til at tage en aktiv del i
halfordelingen, og at der føres mere tilsyn med, at foreningerne benytter den tildelte
haltid.



Nørre Djurs hallen og Nørre Djurs HK mener, at det er unødvendigt at inddrage
Norddjurs Idrætsråd i timefordelingsmodellen, og at denne opgave burde ligge hos
forvaltningen.



Norddjurs Idrætsråd finder det ikke nødvendigt at lave ændringer, da fordelingen hidtil
har gået rimeligt gnidningsløst. Det er vigtigt for rådet, at de er med til at fordele alle
timerne i hallerne og at overskydende timer i hallerne fordeles blandt de foreninger,
der ønsker flere timer, end de kan tilkomme efter nuværende regler. Idrætsrådet mener
ikke, at det er muligt for klubberne på forhånd at melde ind, hvilke hold der skal træne
på hvilke tidspunkter.



Norddjurs Fritidsrådet mener, at nuværende model og proces for fordeling af haltimer
fungerer fint, da rådet ikke får klager. Rådet vurderer, at punkt 2 i forvaltningens
anbefalinger ikke er nødvendig, da timerne vil blive afmeldt, hvis der ikke er aktivitet.
Forvaltningen bemærker, at det er nødvendigt at kende holdtype og aktivitet for at
kunne foretage anvisning af lokaler i den prioriterede rækkefølge jævnfør
Folkeoplysningsloven.

Forvaltningen gør opmærksom på, at implementering af nyt bookingsystem vil betyde en ny
procedure for ansøgning om haltider. Arbejdet vil ske i tæt dialog og samarbejde med haller
og ansøgere, så alle bliver klædt på til opgaven.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø – og kulturdirektøren indstiller, at
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1) kultur- og fritidsudvalget godkender ændringer i kriterier og procedure for fordeling af
haltider til de folkeoplysende foreninger.
2) kriterier og procedure for timefordelingsmodel samt tildeling af haltider evalueres til
november 2019 i dialog med de folkeoplysende råd under Norddjurs Fritidsråd.
Bilag:
1 Åben Høringssvar fordeling af haltider_Grenaa Idrætscenter

478/19

2 Åben Høringssvar fordeling af haltider_FC Grenaa

476/19

3 Åben Høringssvar fordeling af haltider_Grenaa IF Fodbold

475/19

4 Åben Høringssvar vedr. fordeling af haltider_Nr.djurs Hallen og Nørre Djurs 388/19
HK
5 Åben OPLÆG Kriterier og procedue timefordeling idræstshaller_Norddjurs 196841/18
Kommune_nov. 2018
6 Åben Høringssvar Norddjurs Fritidsråd vedr. haltimer

156072/18

7 Åben Høringssvar Norddjurs Idrætsråd_aug 18

1876/19

8 Åben Timefordeling høringssvar jan 19_Norddjurs Idrætsråd

1866/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-01-2019
Godkendt, dog således, at der til punkt 3) i forslag til ændring af kriterier og procedure tilføjes
følgende:


forvaltningen kan dispensere fra 10 personer pr. hal, såfremt særlige forhold taler
herfor.



En repræsentant fra Åstrup Fritidscenter og GIC deltager som høringsberettiget i
halfordelingen i Grenaa.
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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 facilitetsnavnet Grenaa Idrætscenter. 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 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.
Der bør 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.
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Omdøbning eller udlejning af enkelte lokaler eller områder i Grenaa Idrætscenter vurderes af
forvaltningen ikke at have lige så stor betydning for branding af Norddjurs.
Grenaa Idrætscenter har modtaget et konkret tilbud på leje af navnet Grenaa Idrætscenter på
0,075 mio. kr. ekskl. moms årligt i en 10 årig periode. Kontrakten bør kunne opsiges med et
års varsel.
Hvis indtægterne fra udlejning af facilitetsnavne skal gå direkte til DSI Grenaa Idrætscenter,
anbefaler forvaltningen, at disse kun må anvendes til bygningsvedligehold eller
medfinansiering ved fondsansøgninger.
Indtægter ved udlejningen af navne i GIC skal fremgå særskilt som en del af årsregnskabet fra
DSI Grenaa Idrætscenter, og udlejning vil ikke blive anvendt til reklame for religion, politik,
alkoholiske drikke, tobaksvarer eller andre områder, der kan virke stødende, i henhold til
Norddjurs Kommunes reklamepolitik.
Økonomiske konsekvenser
Norddjurs Kommune giver et årligt tilskud på cirka 7 mio. kr. Hvis leje tilfalder GIC, vil der
ikke være økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at
1) det drøftes, om alle facilitetsnavne under Grenaa Idrætscenter må udlejes, herunder
hovednavnet.
2) indtægten i forbindelse med udlejning skal afsættes til større vedligehold eller
udvidelse af faciliteten.
Bilag:
1

Lukket

2

Åben

Ansøgning om udlejning af GIC facilitetsnavne
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Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-01-2019
Ad. 1) Udvalget anbefaler, at facilitetsnavne under Grenaa Idrætscenter må udlejes, dog ikke
hovednavnet.
Ad. 2) Udvalget anbefaler, at indtægten i forbindelse med udlejning tilfalder Grenaa
Idrætscenter.
Alexander Myrhøj (F) og Karoline Bergkvist Søgaard (A) ønsker tilføjet, at indtægter afsættes
til vedligehold eller bæredygtige energiforbedringer.
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Budgettema: Besparelser på KFUs område
00.01.00.P35

18/15425

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Forvaltningen orienterer om konsekvenser af og perspektiver på besparelser og harmonisering
af tilskud indenfor kultur- og fritidsudvalgets område. Udvalget skal desuden drøfte
budgettemaer for 2019.
Kulturværkstedet i Auning
Kulturværkstedet og Kulturskolen er flyttet ind i den tidligere børnehave Nyvang.
Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 22. januar stilling til at bygningen fremtidigt skal
huse Kulturværksted, Kulturskole og Juniorklub. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden,
at der etableres et brugerråd med repræsentanter for Kulturværkstedet, Kulturskolen og
UngNorddjurs. Parterne udarbejder vedtægter for brugerrådet, der godkendes i BUU og KFU.
Der blev på budget 2019 sparet 0,050 mio. kr. på tilskuddet til Kulturværkstedet ud af et
oprindeligt budget på 150.000 kr. Den endelige driftsøkonomi i forbindelse med flytningen til
Nyvang er endnu ikke afklaret.
Norddjurs Biblioteker
Der er sket en besparelse på Norddjurs Biblioteker samt en reduktion i antallet af
aftaleholdere. Bibliotekerne har opsagt 5 medarbejdere svarende til knapt en fuldtidsstilling
og en del af en nedlagt bibliotekslederstilling indgår i besparelsen.
Der bliver lukket for udbringning af bøger i lokalservice den 31. januar 2019 og sidste
mulighed for aflevering bliver den 28. februar. Alle tilmeldte samt servicepunkterne er
orienteret. Lokalservice på Anholt flytter i forbindelse med lukningen af Anholt Bibliotek og
lånt materiale kan udveksles på færgekontoret i deres åbningstid.
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Som led i den generelle reduktion i antallet af aftaleholdere og nye forventninger til
aftaleholdere er antallet af aftaleholdere gået fra 4 til 2 ved sammenlægning af bibliotekerne
med Grenaa Egnsarkiv. Kulturskolen fortsætter uændret. En aftaleholder er opsagt og
stillingen som biblioteksleder er vakant.
Harmoniseringen af lokaletilskud
Som forventet betyder de reducerede tilskud, at nogle foreninger i egne klubhuse overvejer,
om de har en fremtid som en del af kommunens støttede idrætstilbud og vil som konsekvens
måske udtræde af gebyrordningen. Desuden er der rettet henvendelse til forvaltningen fra
landsorganisationer, der stiller spørgsmål ved lovligheden af gebyrordningen i forhold til
deres medlemmer. Forvaltningen følger op på sagen, men vurderer, at de økonomiske
konsekvenser kan rummes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.
Da ikke alle idrætshallerne modtager klubhustilskud, har der hos de fem idrætshaller, der
modtager klubhustilskud været undren over, hvorfor kun nogle af hallerne og ikke alle otte
idrætshaller bliver reduceret i tilskud som følge af harmoniseringen.
Gebyrordning
I forbindelse med forhøjelse af gebyrordningen har et par foreninger med egne lokaler
kontaktet forvaltningen med henblik på at udtræde af tilskudsordningerne. Yderligere
forhøjelse af gebyrerne vil forstærke denne effekt.
Konsekvenser af ændret status af kommunale faciliteter
Mølleskolen lukker og hallen vil derfor, indtil andet er besluttet, ikke være en del af
halfordelingen i 2019/2020.
Lukning eller salg af varmtvandsbassinet på Hedebocentret i Grenaa vil betyde, at der ikke
længere kan anvises til den facilitet. Da der hverken er økonomisk råderum til at yde
lokaletilskud til aktiviteter i ”nye” lokaler eller til nyopstartede aktiviteter. Kun aktiviteter, der
allerede får lokaletilskud, kan fortsat få det og der anvises kun til faciliteter der allerede er en
del af fordelingen.
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Ønsker udvalget at gøre det muligt for nye foreninger at søge lokaletilskud, kan midler
tilvejebragt ved yderligere harmonisering eller reduktion i udbetalinger til faciliteter give
mulighed for at tilbyde nye aktiviteter tilskud.
I forbindelse med ændring af skolestrukturen bør det overvejes, om der skal fjernes midler
svarende til mindre forbruget i for eksempel Ørum Aktivcenter fra 2020. Desuden bør det
overvejes, om tildeling af midler i højere grad bør reguleres efter aktivitetstimer, så der
afregnes mere efter brug og belastningen af faciliteten end i direkte tilskud. Et incitament til at
arbejde for at få mere aktivitet i den enkelte hal.
Budgettemaer 2019
Ved gennemgang af tidsplan og procedure for budget 2020-2023 på kommunalbestyrelsens
møde den 22. januar, blev der ikke valgt emner under kultur- og fritidsområdet, som skal
belyses nærmere i budgetanalyser forud for budget 2020. I december 2018 udvalgte kultur- og
fritidsudvalget dog to egne budgettemaer for 2019:


Afrapportering fra BDO vedr. tilsyn med haller samt evt. videre arbejde med
kulturinstitutioner.



Konsekvenser af besparelser indenfor idrætsområdet og fremtidige udfordringer.

Udvalget skal beslutte, om de ønsker yderligere budgetteamer for 2019.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at
1. orientering om besparelser på udvalgets område tages til efterretning.
2. budgettemaer 2019 drøftes.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-01-2019
Ad. 1) Til efterretning.
Ad. 2) Drøftet.
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Realisering af Kattegatcentrets Masterplan fase 1
00.16.00.G00

18/15013

Åben sag

Sagsgang
KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Som led i Kattegatcentrets Masterplan fase 1 har Kattegatcentrets Ejendomsfond planlagt en
udbygning af Kattegatcentrets nuværende bygningsfaciliteter med blandt andet et
pingvinanlæg og skoletjeneste som led i en bredere modernisering af Kattegatcentret.
Kattegatcentret er underlagt et vedtægtsbestemt tilsyn fra Norddjurs Kommune, hvorefter
visse økonomiske forhold skal forelægges Norddjurs Kommune til godkendelse. Endvidere
har Norddjurs Kommune i forbindelse med Masterplanens tilblivelse i 2016 givet et
støttetilsagn til projektet.
På denne baggrund, og som led i det fortsatte arbejde med realiseringen af projektet,
forelægges kommunalbestyrelsen sagen, for principielt at tage stilling til om Kattegatcentret
kan arbejde videre med den påtænkte egenfinansiering.
Nærværende sag har forinden sagens fremlæggelse været forelagt Kattegatcentret og Grenaa
Havn.
Kommunalbestyrelsen har på møde den 23. juni 2016 givet tilsagn til en kommunal
medfinansiering på 20 mio. kr. til Masterplan fase 1 ud fra et oprindeligt anlægsbudget på
52,4 mio. kr.
På møde den 8. maj 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at frigive 0,1 mio. kr. af
kommunens forhåndstilsagn til brug for Kattegatcentrets udarbejdelse af et endeligt
dispositionsforslag med et nedjusteret anlægsbudget på 45 mio. kr. Projektet er således efter
kommunalbestyrelsens oprindelige tilsagn på 20 mio. kr. nedjusteret med 7,4 mio. kr.
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Budgettet for finansieringen af Masterplan fase 1 er dermed 45 mio. kr., hvoraf
Kattegatcentret har opnået et tilsagn om 25 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden og Realdania.
Der har løbende været en dialog mellem Kattegatcentret, fondene og kommunen omkring
projektets realisering. I den forbindelse har kommunen tilkendegivet, at det grundet den
økonomiske situation er vanskeligt at bevilge kommunens resttilsagn på 19,9 mio. kr. ud fra
det oprindelige dispositionsforslag.
Med henblik på at afdække muligheden for en delvis egenfinansiering af de resterende 20
mio. kr. har Kattegatcentret indgået en sponsoraftale med Grenaa Havn A/S. Sponsoraftalen
indebærer et sponsorbidrag på i alt 5 mio. kr. fordelt over en 10 årig periode. Der udbetales
som udgangspunkt 0,5 mio. kr. årligt.
Sponsoraftalen er betinget af, at sponsoratet anvendes til dækning af dele af udgifterne til
Kattegatcentrets finansiering af Masterplanen fase 1, og sponsoratet må således ikke anvendes
til daglige driftsmæssige udgifter.
Kattegatcentret forventer, at sponsoratet træder i kraft i 2019. Ifølge sponsoraftalen træder
sponsoratet dog først i kraft når henholdsvis fondene og Norddjurs Kommune har fundet og
bekræftet deres medfinansiering. Sponsoratet er således under forudsætning heraf.
Kattegatcentret vurderer, at sponsoraftalen giver mulighed for, at Kattegatcentret kan optage
et lån til brug for en delvis egenfinansiering af projektet. Det bemærkes dog, at
Kattegatcentret på nuværende tidspunkt ikke har hjemtaget lånetilbud, da finansierings – og
betalingsplanen for projektet ikke er på plads endnu.
Det er Kattegatcentrets vurdering, at der vil være behov for lånoptagning med virkning fra
omkring 2021, hvor Masterplanen fase 1 anlægges til åbning, dog afhængigt af
periodiseringen af anlægsomkostningerne.
Da sponsoratet forventes at træde i kraft i 2019 og Kattegatcentret således i årene 2019-2021
modtager 1,5 mio. kr. til projektet, vil der være behov for en lånoptagelse på 3,5 mio. kr.
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Lånet afdrages således i de efterfølgende 7 år (2022-2028) med det årlige sponsorat på 0,5
mio. kr. om året. Renteudgifterne på lånet afholdes af Kattegatcentret.
Kattegatcentret har på forespørgsel oplyst, at der ikke vil blive ansøgt om kommunegaranti i
forbindelse med lånoptagningen.
Ifølge vedtægterne for Kattegatcentrets Ejendomsfond skal ejendomsfondens budget for hvert
kommende 12 måneders driftsperiode godkendes af kommunalbestyrelsen.
Kattegatcentret oplyser, at udgifterne til lånet vil blive indarbejdet i budgettet for 2020 eller
2021 afhængig af tidspunktet for lånets optagelse samt i de efterfølgende overslagsår, og at
budgetterne forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse i overensstemmelse med
vedtægterne.
Det bemærkes i øvrigt, at beslutninger om ekstraordinære dispositioner, som blandt andet
optagelse af lån over en beløbsgrænse på 0,5 mio. kr., ifølge samme vedtægter tilsvarende
skal godkendes af kommunalbestyrelsen, medmindre disse allerede fremgår af et godkendt
budget.
Foruden Norddjurs Kommunes godkendelse af Kattegatcentrets lånoptagelse, når denne er
endelig afklaret, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til kommunens medfinansiering.
Med et tilsagn om 25 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden og Realdania og sponsoratet på 5 mio.
kr., er der en restfinansiering på 15 mio. kr.
Projektets samlede økonomi hviler på en anlægsinvestering på 15 mio. kr., hvilket er en
omfattende investering set i forhold til kommunens samlede økonomi. Dette skal endvidere
ses i forhold til de risici og usikkerhedsmomenter, der knytter sig til den efterfølgende
driftsøkonomi. Der er endvidere givet garantistillelser for 4 lån i Kattegatcentrets
ejendomsfond, der ved udgangen af 2018 udgjorde 21,9 mio. kr.
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Kommunens medfinansiering er en nødvendig forudsætning for projektets realisering. Det
bemærkes i den forbindelse, at Kattegatcentret er et vigtigt led i tiltrækningen af turister til
kommunen, og at en udbygning af Kattegatcentret potentielt kan medvirke til en øget turisme.
Det fremgår af en analyse udarbejdet af Epinion i 2016, at Kattegatcentrets turister bidrager
med cirka 45 mio. kr. til erhvervslivet og samfundet, hvoraf godt 28 mio. forbruges lokalt.
Kattegatcentret har dermed en stor brandingværdi for byen og erhvervslivet samt kommunens
strategiske prioritering af turisme.
Desuden har Kattegatcentret en stor strategisk betydning for havbrug og havmiljø,
planlægning og erhvervsudvikling.
Såfremt projektet ikke realiseres, vil dette indebære, at støttetilsagnet på 25 mio. kr. fra A.P.
Møller Fonden og Realdania samt sponsorbidraget på 5 mio. kr. fra Grenaa Havn bortfalder.
Endvidere vil der stadig være behov for en anlægsinvestering som led i den almindelige
vedligeholdelse af centret. Den beløbsmæssige størrelse af vedligeholdelsesudgiften er ikke
opgjort, men der er et nødvendigt behov for renovering i det nuværende Kattegatcenter.
Det bemærkes dog samtidigt, at forretningsgrundlaget for investeringen er et øget antal af
besøgende, hvilket ikke kan forudsiges med sikkerhed. Projektets rentabilitet vil afhænge af
efterspørgslen efter et nyt Kattegatcenter med pingviner som attraktion og den ny
naturvidenskabelige skoletjeneste.
Det må endvidere forventes, at en udbygning og dermed et større anlæg, fremadrettet vil
medføre en konstant større løbende driftsudgift, blandt andet til driften af pingvinanlægget,
der stiller særlige krav til temperaturer og luftfugtighed. Antallet af besøgende skal således
være stigende i forbindelse med åbningen af det nye anlæg samt fremadrettet forblive på et
højere niveau end det nuværende, for at investeringen er rentabel. Der ligger derfor en
prioriteret opgave for Kattegatcentret i at sikre en økonomisk fornuftig drift i årene fremover.
Kultur- og fritidsudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen vil på møde
henholdsvis den 25. februar, 12. og 19. marts 2019 blive forelagt en særskilt sag omkring
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kommunens medfinansiering, hvor forskellige muligheder for en eventuel kommunal
medfinansiering vil blive fremlagt.
Processen for sagens behandling blev behandlet på direktionsmøde den 21. december 2018.
Til brug for sagens behandling tilvejebringer Kattegatcentret en finansierings- og
betalingsplan, en beskrivelse af projektet i sin helhed, et fremtidigt driftsbudget samt
yderligere relevant information til brug for sagens behandling.
Økonomiske konsekvenser
Den samlede anlægsinvestering samt finansiering af Kattegatcentrets Masterplan fase 1 kan
opstilles således:
mio. kr.
Anlægsinvestering:

45,0

Finansiering:
Donationer fra fonde

25,0

Sponsorat Grenaa Havn, 3 år

1,5

7-årigt lån (afdrages med sponsorat)*

3,5

Manglende finansiering/kommunal medfinansiering

15,0

Finansiering i alt

45,0

* Hertil kommer en årlig renteudgift på mellem 0,07-0,1 mio. kr. årligt ved en rente på 2-3%,
som vil skulle indregnes i driftsbudgettet.
Projektet mangler således fortsat finansiering på 15 mio. kr. Norddjurs Kommune har ikke
afsat midler til medfinansiering af projektet i budget 2019-2022.
Kattegatcentret har på forespørgsel oplyst, at der ikke vil blive ansøgt om kommunegaranti i
forbindelse med lånoptagningen. Forvaltningen vurderer dog, at Norddjurs Kommune vil
skulle deponere et beløb svarende til lånets størrelse uanset, at der ikke stilles garanti jf.
lånebekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 3. Vurderingen er drøftet med revisionen, der er enig i
denne vurdering.
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Ved en lånoptagelse på 3,5 mio. kr. vil kommunen således skulle deponere 3,5 mio. kr.
Vurderingen bygger på, at Norddjurs Kommunes er så involveret i Kattegatcentret, at lånet
kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Norddjurs Kommune giver årligt et
driftstilskud til Kattegatcentret og kommunen har tidligere garanteret for lån optaget ved
Kattegatcentret. Endvidere har Norddjurs Kommune udpeget medlemmer til bestyrelsen i
både Kattegatcentrets driftsfond og ejendomsfond og kommunen skal desuden godkende
ændringer af vedtægter og optagelse af lån.
Deponering vil skulle foretages i forbindelse med lånets indgåelse og deponeringsperioden vil
være 25 år eller så længe lånet består. Frigivelse af deponeringen foretages med 1/25 årligt
eller så længe lånet består.
Konkret betyder deponeringen, at det deponerede beløb ikke medregnes i Norddjurs
Kommunes opgørelse af den gennemsnitlige kassebeholdning. Hvis Norddjurs Kommune har
ledig låneramme svarende til lånets størrelse, vil det være muligt at undgå deponering.
Norddjurs Kommune garanterer i øjeblikket for 4 lån i Kattegatcentrets ejendomsfond.
Restgælden ved udgangen af 2018 udgjorde 21,9 mio. kr. for de 4 lån. Der er ikke taget pant i
forbindelse med garantistillelserne.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen træffer en principbeslutning
om, at Kattegatcentret kan arbejde videre med den påtænkte finansiering. En samlet sag om
finansieringen vil efterfølgende blive fremlagt i kultur- og fritidsudvalget, økonomiudvalget
og kommunalbestyrelsen.
Bilag:
1 Åben Dispositionsforslag Masterplan fase 1
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-01-2019
Tiltrådt.
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Godkendelse af regional kulturaftale, Kulturring Østjylland 2019
20.20.00.G01

18/20874

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
I denne sag skal udvalget tage stilling til indgåelse af Regional Kulturaftale for 2018
udarbejdet som tillæg til Kulturaftalen Kulturring Østjylland for 2013–2016 og 2017.
Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs Kommuner indgik i oktober
2012 aftale med Kulturministeriet om en kulturaftale for perioden 2013-2016. Aftalen er
efterfølgende blevet forlænget med et år og forlænges nu endnu engang til også at omfatte
2019. Hedensted Kommune indtrådte i aftalen i 2018.
Udkast til Kulturaftale 2019 er vedlagt sagen som bilag. Sagen behandles parallelt i de øvrige
samarbejdskommuner.
Endnu en et-årig forlængelse af kulturaftalen sker på kulturminister Mette Bocks
foranledning. Formålet med forlængelsen er at give mulighed for fornyede politiske drøftelser
i løbet af 2019 om eventuelt helt nye kulturaftalekonstruktioner og indsatser.
Kulturaftalen 2019 ligger i direkte forlængelse af den gældende aftales indsatsområder og det
samarbejde, der er etableret omkring kulturcykelruten ”Kulturringen”. Projekterne er udvalgt
ud fra udviklingspotentiale og styrkelse af kulturregionen.
Aftaleudkastet lægger op til et nyt projekt og forlængelse af to projekter:


Demokratisk medborgerskab – fra politik til handling



Kulturarv – Traditioner og madkultur



Langs Kulturringen – varige spor
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Den eksisterende aftale omkring kultursamarbejdet Kulturring Østjylland udløb officielt den
31. december 2018.
Økonomiske konsekvenser
Aftaleudkast for en ny et-årig kulturaftale for 2019 bygger på den eksisterende
bidragsstruktur, hvor der ydes 2,85 kr. pr. indbygger i de deltagende kommuner.
Den samlede økonomiske ramme er på i alt 1,331 mio. kr.
Kulturministeriet yder et samlet tilskud på 0,600 mio. kr. Kulturring Østjylland yder et tilskud
på 0,731 mio. kr.
Kulturring Østjyllands bidrag og er fordelt som følger:
Favrskov Kommune

134.230 kr.

Norddjurs Kommune

108.267 kr.

Odder Kommune

162.054 kr.

Samsø Kommune

10.834 kr.

Skanderborg Kommune

165.463 kr.

Syddjurs Kommune

119.251 kr.

Hedensted Kommune

130.724 kr.

I alt

730.723 kr.

Norddjurs Kommunes bidrag til aftalen på 0,108 mio. kr. i 2019 kan, i lighed med den
eksisterende kulturaftale, afholdes indenfor for det afsatte budget til formålet.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at den regionale kulturaftale, Kulturring Østjylland 2019,
godkendes.
Bilag:
1 Åben Udkast til Kulturaftale 2019 Kulturring Østjylland
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Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-01-2019
Godkendt.
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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:
Kulturhovedstæder 2017 evaluering
EU kommissionen har netop offentliggjort deres evaluering af de to 2017 kulturhovedstæder.
Evalueringen er vedlagt som bilag.
Datagrundlaget er omfattende, af styrker bliver der blandt andet peget på den internationale
dimension, det regionale samarbejde og et højt niveau i programmet.
Flexmidlerne på kultur- og fritidsudvalgets område har givet tilsagn om 10.000 kr. til
Dragefestival på Grenaa Strand, 4.000 Yoga i Naturen og 10.000 kr. til Norddjurs Award
2019.
LAG-Djursland har indstillet Ørsted til prisen som årets landsby 2019:
Hvert år uddeler regionsrådet i Region Midtjylland en landsbypris. Landsbyprisen uddeles til
en landsby eller gruppe af landsbyer, der viser nye veje til fornyelse og udvikling.
Landsbyprisen er med til at sætte fokus på landsbyer (og landdistrikter) som attraktive steder
at leve. Landsbyprisen 2019 kan tildeles en landsby, der ikke har flere end 2.000 indbyggere.
Landsbyprisen har været uddelt siden 2009 og der følger 150.000 kroner med prisen.
Kandidater til prisen indstilles af Lokale Aktionsgrupper (LAG) og af kommuner, der ikke har
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Lokale Aktionsgrupper. Et ekspertpanel vurderer de indstillede kandidater, og på baggrund af
panelets indstillinger, træffer Regionsrådet beslutning om vinderen.
Dato

Arrangement

31.01.2019

KL’s

Sted

Erhvervs-

og Aarhus

Deltagere

Andet

Bente Hedegaard

Invitation

Karoline Bergkvist vedlagt

Turismekonference 2019

Søgaard
Diana Skøtt Larsen
31.01.19

Puljecafe.

Informationsmøde Stenvad

Kl. 17-19

om puljer og puljeansøgninger

Mosebrug

07.02.2019

Læringsmesse Norddjurs

Museum

11. og 12.04. Bibliotekspolitisk
2019

elelse

Grenaa

vedlagt

Topmøde Esbjerg

Kultur-

og Vejle

Fritidskonference 2019

Fritz Birk Sørensen
Bente Hedegaard
Karoline Bergkvist
Søgaard
Diana Skøtt Larsen
Muligvis også:
Mads Jensen

16.05.2019

Fernisering,

udstiller

Kl. 17:00

Wullum og Ole Grøn

Søren Baunhøj
Mølle,
Grenaa

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
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Østjylland,

2019

15. og 16.05. KL’s
2019

Lars Østergaard

Bente Hedegaard
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02.08.2019

Fernisering, udstiller Ovartaci

Kl. 17:00

28-01-2019

Baunhøj

Karoline Bergkvist

Mølle,

Søgaard

Grenaa
16.08.2019

Fernisering,

udstillere

Luise Pavillonen,

Kl. 17:00

Faurholt og Dace Eglite

Grenaa

22.-24.08.

Kulturmødet Mors

Mors

Lars Østergaard
Alle

2019
18.10.2019

Fernisering, udstillere Kathrine Baunhøj

Kl. 17:00

Bendixen og Henning Bendixen

Mølle,
Grenaa

Afholdte møder og arrangementer i 2019 kan ses i vedlagte bilag.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Evaluering Europæisk Kulturhovedstad 2017

12028/19

2 Åben Invitation til KL's Erhvervs- og Turismekonference '19

211410/18

3 Åben Læringsmesse Norddjurs 2019

9578/19

4 Åben Afholdte møder og konferencer 2019

211307/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-01-2019
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 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 2019

165229/18

2 Åben Dialogmøder og temaer 2019

143723/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-01-2019
Drøftet.
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Bilagsoversigt
1.

2.

Introduktion til Auning Idræts- og kulturcenter
1.

Driftsaftale AIK 2019_underskrevet.pdf (5875/19)

2.

Tilskud til Auning Idræts- og kulturcenter (5850/19)

Introduktion til Kunsthal for Maritim Æstetik
1.

3.

4.

Kort præsentation til kultur og fritidsudvalget (12420/19)

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

KFU Bilag til december måneds budgetopfølgning.pdf (11276/19)

2.

Anlægsoversigt - December.pdf (9485/19)

Ansøgning om tilskud til Grenaa Gademusiker Festival 2019
1.

Ansøgning Grenaa Gademusiker Festival 2019 underskrevet (5608/19)

2.

Ansøgning Grenaa Gademusiker Festival 2019 med links til tidligere festival
(5605/19)

5.

Lukket punkt - Ansøgning om projektmidler til forberedelse som Regionalt Spillested
1.

6.

Ansøgning om tilskud - Nose Noise musikfestival
1.

7.

9.

Ansøgning om tilskud til Nose-Noise-2019 (7951/19)

Ansøgning om tilskud til kortlægning af det kulturelle område i Norddjurs
1.

8.

(Lukket bilag)

Ansøgning om projektmidler til kortlægning af det kulturelle udbud.. (2511/19)

Ansøgning om støtte til tidlig kulturindsats Norddjurs
1.

Budget projekt Tidlig kulturindsats Norddjurs (8020/19)

2.

Ansøgning om støtte til projektet Tidlig kulturindsats Norddjurs. (8019/19)

Fordeling af haltider
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1.

Høringssvar fordeling af haltider_Grenaa Idrætscenter (478/19)

2.

Høringssvar fordeling af haltider_FC Grenaa (476/19)

3.

Høringssvar fordeling af haltider_Grenaa IF Fodbold (475/19)

4.

Høringssvar vedr. fordeling af haltider_Nr.djurs Hallen og Nørre Djurs HK
(388/19)

5.

OPLÆG

Kriterier

og

procedue

timefordeling

idræstshaller_Norddjurs

Kommune_nov. 2018 (196841/18)

10.

12.

6.

Høringssvar Norddjurs Fritidsråd vedr. haltimer (156072/18)

7.

Høringssvar Norddjurs Idrætsråd_aug 18 (1876/19)

8.

Timefordeling høringssvar jan 19_Norddjurs Idrætsråd (1866/19)

Lukket punkt - Udlejning af facilitetsnavn
1.

(Lukket bilag)

2.

Ansøgning om udlejning af GIC facilitetsnavne (226199/18)

Realisering af Kattegatcentrets Masterplan fase 1
1.

13.

Godkendelse af regional kulturaftale, Kulturring Østjylland 2019
1.

14.

15.

Dispositionsforslag Masterplan fase 1 (9624/19)

Udkast til Kulturaftale 2019 Kulturring Østjylland (223990/18)

Meddelelser
1.

Evaluering Europæisk Kulturhovedstad 2017 (12028/19)

2.

Invitation til KL's Erhvervs- og Turismekonference '19 (211410/18)

3.

Læringsmesse Norddjurs 2019 (9578/19)

4.

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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