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Besøg hos Grenaa Golfklub
00.01.00.P35

18/15425

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Udvalget besøger Grenaa Golfbane, som giver en rundvisning og en præsentation af klubben
og dens placering som et kulturelt fristed.
Fra Grenaa Golfklub deltager Anthony Bjerregaard, formand for bestyrelsen Grenaa
Golfklub.
Dagsorden:
Kort rundvisning
Præsentation af klubben
Eventuelt og spørgsmål
Der er afsat 45 minutter til rundvisning og præsentation.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Kultur- og udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 29-04-2019
Til efterretning.
Formand Anthony Bjerregaard fortalte om Grenaa Golfklub og viste rundt.
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Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2019 for kultur- og fritidsudvalget
00.30.00.Ø00

19/44

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Kultur- og fritidsudvalget – samlet oversigt

Opr.

Korr.

Forventet

Budget

budget

regnskab

51,8

51,8

51,8

Budget 2019 (mio. kr.)
Drift

Afvigelse
til

opr.

budget*

indenfor

servicerammen

0,0

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Servicerammen for kultur- og fritidsudvalget udgør i 2019 51,8 mio. kr. Der forventes ingen
afvigelse indenfor servicerammen på kultur- og fritidsudvalgets område. I henhold til den
vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes såvel i
budget som i regnskab. 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.
Overordnet konklusion på drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 51,8 mio. kr., hvilket svarer til det
oprindelige budget på kultur- og fritidsudvalgets område, hvilket medfører, at der samlet set
ingen afvigelse er på kultur- og fritidsudvalgets område i 2019. Der er dog konstateret merog mindreforbrug inden for følgende områder:
Puljen til renovering og vedligeholdelse af forsamlingshuse er nedlagt i 2019, men udbetaling
af resterende tilsagn for 2018, medfører et merforbrug i 2019. Merforbruget på
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forsamlingshusene modsvares dog af et tilsvarende mindreforbrug ved udbetaling af tilskud til
museer, hvor momsrefusionsordningen betaler en del af tilskuddet.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt som bilag.
Budgetopfølgningen pr. ultimo marts måned samles for alle fagudvalg i en sag som
videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Økonomiske konsekvenser
Se ovenfor.
Indstilling
Kultur- og udviklingschefen indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo marts godkendes.
Bilag:
1 Åben KFU Bilag til marts måneds budgetopfølgning
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 29-04-2019
Godkendt.
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Orientering om udmøntning af leder- og instruktørpulje
18.15.00.G01

18/19533

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommune giver tilskud til træner- og lederuddannelse til godkendte
folkeoplysende

foreninger

inden

for

det

frivillige

foreningsarbejde.

Træner-

og

lederuddannelsen skal være til gavn for foreningen for at være berettiget til tilskud. Der ydes
tilskud til rejse-, opholds- og kursusudgifter samt udgifter til kursusmateriale. Der er til
formålet afsat 0,203 mio. kr.
Kriterier og principper for tildeling:


Egenbetaling på 250 kr.



Kursusudgift på maksimalt 6.000 kr./kursus indgår i puljen.



Kurser i udlandet støttes med maksimalt 1.000 kr./deltager.



Der ydes maksimalt 50 % af kursusudgifterne.

Ansøgningsfrist er den 1. februar for træner- og lederuddannelse taget det foregående år.
Der er indkommet ansøgninger fra 35 foreninger, hvoraf alle der opfylder ovenstående
kriterier modtager tilskud. Procentsatsen for udbetaling af tilskud efter egenbetaling udgør 50
% i 2019. Efter udmøntning er der et restbudget på 0,089 mio. kr.
Liste over ansøgninger er vedlagt.
Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet for 2019 afsat 0,203 mio. kr. til leder- og instruktørmidler, hvoraf der på
nuværende tidspunkt er udmøntet 0,114 mio. kr., hvorfor restbudgettet udgør 0,089 mio. kr.
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Indstilling
Kultur- og udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Oversigt Leder- og instruktørpulje 2019
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 29-04-2019
Til efterretning.
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Regionalt Spillested - Forslag til et supplerende tema i Kunst- og kulturpolitik 2017-2020
20.00.00.A00

18/4549

Åben sag

Sagsgang
KFU, høring, KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Sagen har været i 2 ugers høring, og der er afgivet 3 høringssvar fra fritidsrådet,
handicaprådet og ældrerådet. Rådene støtter alle initiativet med Pavillonen som et regionalt
spillested. Desuden har Pavillonen indsendt sine kommentarer til tillægget, disse tilføjelser og
det oprindelige oplæg er kombineret i vedlagte ”Supplerende tema i Kunst og kulturpolitik”.
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
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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.



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.
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Fokusområder:


Koncertvirksomhed med fokus på udvikling og nytænkning



Udvikling af musiklivet herunder smalle genrer og vækstlag



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.
Bilag:
1 Åben Høringssvar fra fritidsrådet

53216/19

2 Åben Høringssvar fra ældrerådet

54007/19

3 Åben Formandsudtalelse handicaprådet

58603/19

4 Åben Pavillonens kommentarer til tillæg

58699/19

5 Åben Supplerende tema i Kunst og kulturpolitik

59323/19

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.
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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.
Indstilling 29.04.2019:
Kultur- og udviklingschefen indstiller, at det vedlagte supplerende tema til Kunst- og
kulturpolitikken 2017-2020, hvori Pavillonen indgår som et regionalt spillested, godkendes.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 29-04-2019
Tiltrådt. Udvalget besluttede, at medtage Pavillonens forslag til det vedlagte supplerende tema
til Kunst- og kulturpolitikken, samt at bibeholde udvalgets beslutning om ændring i teksten
fra det seneste møde.
Det tiltrådte forslag til tema er vedlagt protokollen.
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Godkendelse af lokaletilskud - Det Maritime Hus Bønnerup
18.15.00.P20

18/494

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Kultur- og fritidsudvalget skal beslutte, om foreningen Det Maritime Hus Bønnerup skal
godkendes til at modtage lokaletilskud efter gældende regler fra budget 2020.
Foreningen Det Maritime Hus Bønnerup afholdt stiftende generalforsamling den 3. maj 2018
og blev efterfølgende godkendt som folkeoplysende forening. Det Maritime Hus indgår i
gebyrordningen. Foreningen søgte i 2018 om at blive godkendt til at modtage lokaletilskud,
hvilket forvaltningen gav administrativt afslag på, da budgetbeløbet for lokaletilskud 2018 var
opbrugt.
Foreningen har indgået aftale med Bønnerup Havn om leje af lokaler ved Vestre Mole 28D,
Bønnerup Strand. Foreningen har skaffet udstyr gennem donationer og sponsorater. Der har
været stor interesse for foreningens aktiviteter.
Foreningens formål er at samle interesserede børn, unge og voksne i Norddjurs, som gennem
aktiviteterne på havet omkring Bønnerup skaber et værdifuldt og inspirerende fællesskab, som
giver muligheder for maritim sport og læring omkring det maritime miljø.
Foreningen tilbyder f.eks. aktiviteter i: Lystfiskeri, sejlads i sejljoller, kajak roning,
paddelboard, undervands jagt (Snorkel og harpun fiskeri), udvikling af andre maritime
discipliner og formidling af viden om havmiljø.
Det Maritime Hus har pr. den 31. december 2018 indberettet 235 medlemmer i alt – 163
medlemmer under 25 år og 72 over 25 år. 100 af de unge medlemmer er elever indskrevet fra
Efterskolen Helle i Gjerrild.
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Forvaltningen gør opmærksom på, at når foreningen først er godkendt til at modtage
lokaletilskud, har godkendelsen virkning, så længe foreningen eksisterer.
Økonomiske konsekvenser
Budget til lokaletilskud til Det Maritime Hus er estimeret ud fra oplysninger om medlemstal
og lokaleudgifter for 2018. Efter gældende regler kan der ydes lokaletilskud på anslået 0,0200,030 mio. kr. pr. år.
Der er i budgettet for 2019 afsat 11,1 mio. kr. til lokaletilskud, heraf er der budgetteret med
indtægter fra gebyrordningen på 2,1 mio. kr., således at nettobudgetteringen til lokaletilskud
udgør 9,0 mio. kr.
Det Maritime Hus flytter ind i de samme lokaler, hvor Bønnerup Strand Sejlklub tidligere
havde deres foreningsfaciliteter.
Indstilling
Kultur- og udviklingschefen indstiller, at foreningen Det Maritime Hus Bønnerup godkendes
til at modtage lokaletilskud efter gældende regler fra budget 2020.
Bilag:
1 Åben DMH revideret regnskab 2018

55441/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 29-04-2019
Godkendt.
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Ekstraordinære budgetmøder i august 2019
00.01.00.P35

18/15425

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
I forbindelse med budget 2020 har kommunalbestyrelsen vedtaget, at der skal afholdes møder
i alle udvalg i ugerne 32 og 34 om budget 2020 og eventuelle spareforslag.
I august er det derfor planen, at kultur- og fritidsudvalget skal afholde følgende 3 møder:
Dato

Tidspunkt

Møde

5. august 2019

Kl. 16.00 – 18.00

Møde om budget

Uge 34

Endnu ikke fastlagt

Behandling af spareforslag

26. august 2019

Kl. 16.00 – 19.00

Ordinært møde

Forvaltningen foreslår i stedet, at møderne uge 34 og den 26. august 2019 sammenlægges og
afholdes den 19. august 2019, så møderækken i august bliver som følger:
Dato

Tidspunkt

Møde

5. august 2019

Kl. 16.00 – 18.00

Møde om budget

19. august 2019

Kl. 16.00 – 18.00

Ordinært
behandling
spareforslag.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
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af

-

herunder
eventuelle
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Indstilling
Kultur- og udviklingschefen indstiller, at forslag til møder godkendes.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 29-04-2019
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:
Til orientering afholdes der ekstraordinær generalforsamling i Kulturelt Samvirke den 24.
april 2019 med forslag fra bestyrelsen om opløsning af foreningen.
Forhåndsinvitation til seminar om landdistriktsudvikling den 24. maj vedlagt.

Dato

Arrangement

29.03.2019

Årsmøde

Sted

Landdistrikternes Billund

Fællesråd
4.05.2019

Bjørne
Djurslands

Deltagere

Lars Østergaard
Bente Hedegaard

og

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
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Søgaard
Diana Skøtt Larsen
24.05.2019

Seminar

om Idom

landdistriktsudvikling

(Holstebro

Max 3-4 deltagere
pr. kommune

Kommune)
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
Se afholdte møder og arrangementer i 2019 i vedlagte.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Kultur- og udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Afholdte møder og konferencer 2019
15
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2 Åben Forhåndsinvitation til seminar om udvikling af landdistrikter
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 29-04-2019
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
Kultur- og udviklingschefen 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 29-04-2019
Drøftet.
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Besøg på Enslevgården
00.01.00.P35

18/15425

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Der vil være besigtigelse af Enslevgården, Næsgårdvej 2, 8500 Grenå fra kl. 18.15-19.00.
Udvalget besøger Enslevgården forud for budgetplanlægningen på maj mødet, så
medlemmerne får en baggrundsviden om stedet.
Enslevområdet, på kanten af Kolindsund, er i dag et rekreativt område med mangeartede
fritidsaktiviteter og med et godt forbundet net af naturstier. Norddjurs Kommune ejer en stor
del af området inklusiv Enslevgården, som i dag anvendes som fritidssted for lokale
foreningers forskellige aktiviteter.
Gårdens udenomsarealer er indrettet med shelters, bålsted, madpakkehus og kanobro.
Faciliteterne er offentligt tilgængelige og forbindes via kløverstierne til Grenaa by, havn,
strand og plantage.
Lars H. Pedersen, som fungerer som en slags vicevært for Enslevgården, vil fortælle om
stedet og de aktiviteter og foreninger, som bruger stedet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Kultur- og udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 29-04-2019
Til efterretning.
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2.

Forhåndsinvitation til seminar om udvikling af landdistrikter (63751/19)

Arbejdsplan
1.

Arbejdsplan KFU 2019 (165229/18)

2.

Dialogmøder og temaer 2019 (143723/18)
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Kultur- og fritidsudvalget

29-04-2019

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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