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Dialogmøde med Baunhøj Mølle
00.01.00.P35

19/18795

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Baunhøj Mølle er inviteret til dialogmøde med kultur- og fritidsudvalget kl. 16.00.
Fra Baunhøj Mølle deltager møllelauget:


Henrik Kaarøe, møller



Jytte Nielsen, medlem af møllelauget



Ketty Steffensen, medlem af møllelauget



Villy Larsen, økonomiansvarlig



Birgit Purup, formand

Punkter fra Baunhøj Mølle:


Hvad vil Norddjurs Kommune med møllen – Møllelauget vil gerne have en plan for
vedligeholdelse af møllen, herunder specielt reparation af hathjulet indenfor få år til
en skønnet udgift på 500.000 - 600.000 kr.



Nye medlemmer til Møllelauget efter næste kommunalvalg.

Punkter fra kultur- og fritidsudvalget:


Baunhøj Mølles situation i forhold til Covid-19.

Møllelauget og forvaltningen er i dialog vedr. fornyelse af samarbejdsaftale, som senest skal
være godkendt før ny valgperiode. Udkast til samarbejdsaftale er vedhæftet som bilag.
Baunhøj Mølle fungerer i dag som arbejdende mølle, tilbud i skoletjenesten,
kunstudstillingssted, turistattraktion, sted for kulturelle aktiviteter, samt rum for borgerlige
vielser. Derudover er Baunhøj Mølle vartegn for Grenaa By. Ved genopførelsen af møllen i
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2002 blev flere centrale mølledele fra andre nedlagte møller installeret. De mølledele er nu så
slidte, at en gennemgribende restaurering er påkrævet, hvis møllen fortsat skal være
arbejdende mølle i fremtiden. Møllelauget ved Baunhøj Mølle og forvaltningen er i fællesskab
ved at undersøge mulighederne for at søge fondsmidler til en renovering. Da Norddjurs
Kommune er ejer af møllen, stiller fondene ofte krav om kommunal medfinansiering. Der er
på budget 2022 afsat 0,600 mio. kr. som kommunal medfinansiering.
Baunhøj Mølle er en af få arbejdende møller, der er tilbage i Danmark, hvilket blandt andet
kan gøre det interessant for fonde at støtte renoveringen. Det er dog pt. ikke lykkes at få
tilsagn om fondsmidler til restaurering af møllen.
Baunhøj Mølle blev taget i brug i 2005 efter genopførelsen efter branden i 2002. Aktiviteterne
i møllen drives af ca. 40 frivillige personer. Herudover passer 3 ansatte kustoder åbningstiden.
Der er altid gratis adgang til Baunhøj Mølle.
Antallet af besøgende i Baunhøj Mølle har de senere år været stigende. I 2014 var der 3.112
gæster, dette tal er steget til 7.912 gæster i 2019. Udover gæster til kunstudstillingerne
kommer der mange besøgende, som tiltrækkes af det arbejdende mølleri om sommeren.
Møllevingerne drejer hver søndag i sommerhalvåret, når vinden tillader det. Stadig flere
turister besøger møllen godt hjulpet på vej af Turistkontoret i Grenaa. Også de senere års
succesfulde udstillinger med lokale kunstnere og senest Grenaa Kunst- og Musikforenings
udstilling med Overtaci, udlånt af Museum Overtaci, har tiltrukket mange gæster.
Møllens aktiviteter, åbningstider mv. fremgår af hjemmesiden www.baunhoej-moelle.dk.
Baunhøj Mølle er også på Facebook.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlig sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Baunhøj Mølle er en del af kultur- og fritidsudvalgets driftsbudget. I 2019 var der afsat et
budget på 0,263 mio. kr. I 2020 er der afsat et budget på 0,262 mio. kr.
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Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at punktet drøftes.
Bilag:
1 Åben Udkast Drifts- og samarbejdsaftale Baunhøj mølle - 2020
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-10-2020
Drøftet. Dialogmødet aflyses pga. corona og afvikles, når forholdene tillader det.
Karoline Bergkvist Søgaard (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Afrapportering - økonomisk styring og tilskudsanvendelse i kulturinstitutioner
20.00.00.G01

20/8045

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Kultur- og fritidsudvalget besluttede på møde 16. december 2019 at afsætte 0,150 mio. kr. til
et forløb om tilskudsanvendelse i selvejende kulturinstitutioner. Forløbet er en opfølgning på
et tilsvarende forløb for selvejende haller.
Norddjurs Kommune har i perioden august 2020 til oktober 2020 sammen med BDO og Kystog Fjordcentret, Pavillonen samt Stenvad Mosebrug/Djursland for fuld damp, gennemført
forløbet med følgende emner:


Anvendelse af kommunale tilskud inden for gældende regler



Mulighederne for kommercielle aktiviteter



Hensigtsmæssig tilrettelæggelse af det kommunale tilsyn med anvendelsen af
kommunale tilskud i de tre kulturinstitutioner

Forløbet har haft fokus på at beskrive de opmærksomhedspunkter, muligheder og barrierer,
som Norddjurs Kommune og de tre kulturinstitutioner skal have for øje, når der anvendes
kommunale tilskud. Forløbet har opfyldt målene om at give indsigt i korrekt anvendelse af det
kommunale tilskud og den nødvendige rapportering samtidig med, at forløbet har skabt
klarhed over institutioners mulighederne for kommercielle aktiviteter og disses reelle bidrag
til institutionens økonomi.
Rapporten indeholder følgende generelle anbefalinger:


Fremadrettet i forhold til regnskab 2021 skal det af årsregnskab/noter fremgå, at det
kommunale tilskud er gået til støtteberettigede udgifter, hvilket betyder, at det
kommunale tilskud ikke må dække kommercielle aktiviteter.
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De kommercielle aktiviteter skal fremstå omkostningsægte, hvilket betyder, at der i
forhold til fællesudgifter for institutioner er foretaget en vurdering af, hvor stor en
andel af institutionens fællesudgifter, der skal medregnes til den kommercielle
aktivitet.

Afrapportering fra BDO i forhold til forløbet eftersendes inden udvalgsmødet.
Udvalget tager stilling til hvilke anbefalinger, udvalget ønsker indarbejdet i nye drifts- og
samarbejdsaftaler med de tre institutioner.
Der har efter forløbet med BDO været afholdt et opstartsmøde med hver af de tre
kulturinstitutioner om kommunalfuldmagten og lovlig tilskudsanvendelse. Herefter har
forvaltningen og BDO afviklet et sparringsmøde med de tre kulturinstitutioner og ydet
konkret sparring om tilskudsanvendelse og håndteringen af kommercielle aktiviteter. De tre
kulturinstitutioner modtager på baggrund af sparringsmøderne BDO’s løsningsforslag til,
hvordan

den

enkelte

institution

kan

foretage

en

retvisende

afrapportering

af

tilskudsanvendelsen, tilpasset institutionens udbud af kommercielle aktiviteter.
En revision af drifts- og samarbejdsaftale mellem Norddjurs kommune og Kyst- og
Fjordcentret, Pavillonen samt Stenvad Mosebrug/Djursland for fuld damp iværksættes efter
drøftelse på kultur- og fritidsudvalgets møde.
Norddjurs Kommune har en tilsynsforpligtelse i forhold til kulturinstitutionernes anvendelse
af det kommunale tilskud. Tilsynet vil ske ud fra institutionernes årsregnskaber og tilhørende
dokumentation om tilskudsanvendelsen samt varetages i den løbende dialog med
kulturinstitutionerne. Første tilsyn efter de nye retningslinjer sker ved afslutning af regnskabet
for 2021, så institutionerne inden årets begyndelse kan tilrettelægge deres arbejdsgange, og så
der kan føres tilsyn og opnås sikkerhed for korrekt anvendelse.
En konsulent fra BDO deltager i behandling af punktet.
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Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlig sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at
1) afrapporteringen fra BDO tages til efterretning
2) udvalget tager stilling til hvilke anbefalinger, udvalget ønsker indarbejdet i nye driftsog samarbejdsaftaler med de tre institutioner.
Bilag:
1

Lukket

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-10-2020
Ad 1.
Til efterretning.
Ad 2.
Kultur- og fritidsudvalget ønsker, at de generelle anbefalinger i BDO’s rapport indarbejdes i
nye drifts- og samarbejdsaftaler med de tre institutioner.
Afrapportering fra BDO er vedlagt referat.
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Status på aktiviteter vedrørende velkomst til nye borgere i Norddjurs Kommune
00.01.00.P35

19/18795

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
I budgetaftalen for 2018-2021, indgået den 21. september 2017, blev det aftalt at gennemføre
et udviklingsprojekt, der skal byde nye borgere velkommen til Norddjurs Kommune.
Projektet blev oprindelig behandlet på møde i økonomiudvalget den 6. december 2016.
På økonomiudvalgets møde den 6. juni 2018 blev administrationens forslag til konkrete
aktiviteter taget til efterretning. Den samlede model indeholder følgende aktiviteter:
-

Velkomstbrev til alle tilflyttere sendt til deres digitale postkasse (borgere uden digital
postkasse modtager velkomstbrev på papir).

-

Velkomstmappe med generel information om Norddjurs Kommune og med
rabatkuponer til lokale attraktioner.

-

To årlige velkomstarrangementer med bustur og en let forplejning.

-

Hjemmesiden flyttilnorddjurs.dk.

Alle planlagte aktiviteter er udviklet og indført. Nedenfor gives en kort status på aktiviteterne.
Velkomstbrev
Alle nye borgere over 18 år, der er flyttet til Norddjurs Kommune siden januar 2018, har
modtaget et velkomstbrev med hilsen fra borgmesteren og kommunaldirektøren. Det fremgår
endvidere af brevet, at tilflyttere kan få udleveret en velkomstmappe i borgerservice og på
bibliotekerne.
Status: Breve udsendes automatisk til alle i målgruppen i forbindelse med registrering af
tilflytning.
Velkomstmappe
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Velkomstmappen indeholder faktaark om Norddjurs Kommune samt rabatkuponer til
forskellige kulturinstitutioner og attraktioner ligeledes i Norddjurs.
Status: Der bliver udleveret velkomstmapper til hver deltager i velkomstarrangementerne.
Derudover har bibliotekerne i Auning, Ørsted, Ørum og på Anholt tilsammen udleveret knap
20 mapper. Grenaa Bibliotek har udleveret flere mapper end de øvrige biblioteker; det præcise
antal kendes ikke. Fra rådhuset i Grenaa udleveres højst én mappe hver anden måned.
Derudover udleverer kommunens kommunikationsafdeling mapper på stande i forbindelse
med diverse arrangementer.
Velkomstarrangement med bustur og let forplejning
Alle nye borgere over 18 år, der er flyttet til Norddjurs, inviteres til et velkomstarrangement.
Arrangementet består af en guidet bustur, og der sluttes af med kaffe/te og kage samt
orientering om Norddjurs Kommune ved borgmesteren. Borgerne bliver orienteret om disse
arrangementer i velkomstbrevet, i dagspressen og på norddjurs.dk mv. Der er normalt to
arrangementer årligt. Et med start i Grenaa og et med start i Ørsted.
Status: Der er afholdt fire arrangementer siden ordningen blev indført:
30.

september 9 deltagere

2018
11. maj 2019
28.

48 deltagere

september 27 deltagere

2019
16. november 2019 24 deltagere (tilbud til alle tilflyttere siden 2007)
Forår 2020

Udsat pga. COVID-19

Efterår 2020

Udsat pga. COVID-19

Hjemmesiden flyttilnorddjurs.dk
Informationer om velkomstmappe, rabatkuponer og arrangementer kan ses på
https://www.flyttilnorddjurs.dk/tilflytter/.

I 2020 har der pr. 6. oktober været 3.344 unikke

besøgende på siden.
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Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes markedsføringsstrategi fra 2016 vedrørende
bosætning.
Økonomiske konsekvenser
Budgettet var det første år på 190.000 kr. og efterfølgende år 160.000 kr. I 2019 har budgettet
således været 160.000 kr. og udgifterne (afrundet) har været fordelt således:
It-system til udsendelse af breve til nye borgere (tillæg til eksisterende 9.500 kr.
cpr.system)
Forsendelsesomkostninger vedrørende breve til nye borgere (Digital post og 3.000 kr.
breve til ikke digitale borgere)
Busleje til velkomstarrangementer (3 busture i 2019)

10.000 kr.

Forplejning i forbindelse med velkomstarrangementer

10.500 kr.

Udgifter til guider mv.

10.000 kr.

Annoncer og markedsføring i lokale medier

30.000 kr.

Velkomstpakker

5.600 kr.

Personaleudgifter anslået og svarende til budgettet 0,25 årsværk

100.000 kr.

I alt for 2019

178.600 kr.

Indstilling
Chef for borgerservice, IT og digitalisering indstiller, at status for aktiviteter vedrørende
velkomst til nye borgere tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-10-2020
Til efterretning.
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Revision af politikker - Fritidsstrategi og Turismestrategi
00.01.00.A00

19/23750

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
På møde i kultur- og fritidsudvalget den 20. januar 2020 godkendte udvalget rammerne for
arbejdet med politikudvikling på udvalgets område i forbindelse med revision af politikker på
området, herunder politisk behandling af de enkelte politikområder på kommende møder.
Politikudviklingen foregår således, at forvaltningen peger på en række temaer, som den
overordnede politik på området kan tage udgangspunkt i. Hvert tema vil få et selvstændigt og
generelt afsnit i politikken, der går på tværs af de fire strategier. Herefter drøftes udkast til
strategier. Udvalget kan løbende supplere med temaer til drøftelse.
Forvaltningen foreslår følgende temaer til drøftelse i den overordnede politik, med relation til
de underordnede strategier:


Fokus på fyrtårne eller lokale events - i relation til Kulturstrategi (drøftet på
udvalgsmøde 21. september 2020)



Understøtte eller skabe initiativer - i relation til Landdistriktsstrategi (drøftet på
udvalgsmøde 21. september 2020)



Satsning på bredde eller talent - i relation til Fritidsstrategi (drøftes på udvalgsmøde
26. oktober 2020)



Øget kapacitet til gæster eller flere fastboende - i relation til Turismestrategi (drøftes
på udvalgsmøde 26. oktober 2020)

På udvalgsmøde den 21. september 2020 besluttede udvalget, at der skal tilføjes en
”Købstadsstrategi”. Udkast til Købstadsstrategi fremlægges for udvalget på møde den 23.
november 2020. Forvaltningen foreslår, at retning for købstadsstrategien besluttes.
Forvaltningen foreslår, at følgende emner kan indgå:
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1. Bykultur
2. Hovedinstitutioner
3. Købstaden som ”Den lille storby”
På den baggrund og i henhold til justeret proces- og tidsplanen (vedlagt) fremlægger
forvaltningen udkast til revision af henholdsvis Fritidsstrategi og Turismestrategi til drøftelse
i udvalget. Begge er vedlagt.
Udkastet til revision af Fritidsstrategien bygger på Norddjurs kommunes Idræts- og
fritidspolitik 2017-2020 (vedlagt). På turismeområdet har Norddjurs Kommune tidligere
indgået i et samarbejde med Syddjurs Kommune og VisitAarhus; Turismestrategi 2016-2018
er vedlagt.
Den samlede politikudvikling på udvalgets område – det vil sige politik, strategier og
handleplaner - er bygget op omkring vedlagte grafiske overblik, revideret i overensstemmelse
med udvalgets beslutning om tilføjelse af Købstadsstrategi.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Plan- og udviklingsstrategien er den overordnede retning for området. VisitAarhus’ strategi
samt erhvervs- og arbejdsmarkedsområdets strategier omhandler også turisme og nævner
kultur i relation til oplevelsesøkonomi.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at
1. temaerne til overordnet politik – ”Satsning på bredde eller talent” samt ”Øget
kapacitet til gæster eller flere fastboende” – drøftes
2. emner for Købstadsstrategi besluttes
3. udkast til Fritidsstrategi drøftes
4. udkast til Turismestrategi drøftes.
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Bilag:
1 Åben Proces- og tidsplan for politikudvikling på kultur- og fritidsudvalgets 100527/20
område
2 Åben Udkast til Fritidsstrategi

139284/20

3 Åben Udkast til Turismestrategi

140250/20

4 Åben Idræts- og fritidspolitik 2017-2020.pdf

139770/20

5 Åben Turismestrategi 2016-2018

140368/20

6 Åben Grafisk vision, politik, strategier, handleplaner KFU-ny

85763/20

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-10-2020
Ad 1. Drøftet. Input fra drøftelsen tages med i det videre arbejde med politikudvikling.
Kultur- og fritidsudvalget ønsker, at ”Talent og elite” indgår som selvstændigt emne i
Fritidsstrategi på baggrund af beslutning om elitepolitik i budget 2021.
Ad 2.
Besluttet, at Købstadsstrategien skal indeholde emner inden for det historiske,
styrkepositioner og uddannelse.
Ad 3.
Drøftet. Input fra drøftelsen tages med i det videre arbejde med politikudvikling.
Ad 4.
Drøftet. Input fra drøftelsen tages med i det videre arbejde med politikudvikling.
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Udkast til kultur- og fritidsudvalgets afsnit i integrationspolitikken
00.01.00.P35

19/18795

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde 30. oktober 2019 at udarbejde en
opdateret

Integrationspolitik.

Børne-

og

ungdomsudvalget,

erhvervs-

og

arbejdsmarkedsudvalget, kultur- og fritidsudvalget og voksen- og plejeudvalget skriver hver
den del af politikken, som falder indenfor deres ressortområde.
I nærværende sag skal kultur- og fritidsudvalget drøfte og godkende deres afsnit i politikken,
som er markeret med gult i det vedhæftede udkast til Integrationspolitik.
Integrationspolitikken udarbejdes under følgende hovedoverskrifter:


Øget uddannelses- og beskæftigelsesfrekvens



Børn og familier som trives



Tilegnelse af det danske sprog og dansk kultur.

Integrationspolitikken skal understøtte, at integrationsborgere har mulighed for at udnytte
deres evner og ressourcer med henblik på at blive selverhvervende og aktivt deltage i og
bidrage til det danske samfund på lige fod med øvrige borgere i overensstemmelse med
grundlæggende værdier og normer i det danske samfund.
Grundholdningen er, at borgere, der kan selv, de skal selv, og politikken tager udgangspunkt i
borgernes ansvar for deres egen integration. Integrationsborgerne skal have mulighed for at
deltage i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle
liv på lige fod med andre borgere, og der arbejdes frem mod, at flest muligt hurtigst muligt
bliver både selvforsørgende og selvhjulpne.
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Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, børne- og ungdomsudvalget og voksen- og
plejeudvalget drøfter og godkender ligesom kultur- og fritidsudvalget udkast til egne afsnit i
Integrationspolitikken på oktober-møderne. I perioden 9. november – 16. november 2020 får
Dialogforum for integration Integrationspolitikken til kommentering. På november-møderne
godkender fagudvalgene Integrationspolitikken, hvorefter den sendes i høring.
Eventuelle høringssvar bliver forelagt fagudvalgene til drøftelse på møderne i januar 2021,
hvor Integrationspolitikken ligeledes fremlægges til endelig godkendelse. Derefter sendes
politikken til godkendelse hos økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis 9. og
23. februar 2021.
Integrationspolitikken angiver de overordnede rammer for arbejdet med integrationsområdet i
Norddjurs Kommune. Den udpeger specifikke principper, retningslinjer og værdier på
området. Disse omsættes til handlinger i Norddjurs Kommunes Arbejdsmarkedsstrategi og
Erhvervsstrategi. Endelig angives konkrete mål for integrationsområdet i Norddjurs
Kommunes årlige beskæftigelsesplan.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Integrationspolitikken udarbejdes indenfor rammerne af Norddjurs Kommunes Plan- og
udviklingsstrategi som supplement til Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken samt
kommunens øvrige politikker.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at kultur- og fritidsudvalgets afsnit i
integrationspolitikken godkendes.
Bilag:
1 Åben Udkast til Integrationspolitik - KFU 26.10.2020
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Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-10-2020
Godkendt.
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Godkendelse af vedtægtsændring i GIC
18.00.00.I00

11/1453

Åben sag

Sagsgang
KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
DSI-Grenaa Idrætscenter (DSI-GIC) har fremsendt ønske om ændring af § 3 og § 10 stk. 3 i
deres nuværende vedtægter.
For at DSI-GIC kan stå som bygherre/ejer af en springhal, skal der foretages en ændring af de
nuværende vedtægter. I DSI-GIC’s nuværende vedtægters § 3 står, at:
”Institutionen ejer ingen aktiver. Alle aktiver, herunder aktiver i lokaler m.v., ejes af
Norddjurs Kommune, bortset fra driftsmateriel, der ejes af institutionen.”
Med den nuværende ordlyd er det ikke muligt for DSI-GIC at eje aktiver, herunder lokaler, og
aktiver i lokaler og driftsmateriel. For at muliggøre dette er forslaget til den nye § 3 som
følger:
”DSI-GIC kan eje aktiver, herunder lokaler, og aktiver i lokaler og driftsmateriel, DSI-Grenaa
Idrætscenter kan eje bygninger efter aftale med Norddjurs Kommune.”
I budgetskitse for 2021 – 2024, er der i overslagsårene 2022-2024 indarbejdet deponi til brug
for garantistillelse for DSI-GIC ved optagelse af et lån til opførelse af en springhal.
DSI-GIC ønsker samtidig en vedtægtsændring af § 10 stk. 3, som i dag lyder:
”… Årsrapporten skal undergives revision senest den 10. marts, den af revisor påtegnede
årsrapport sendes til Norddjurs Kommune senest den 31. marts.”
DSI-GIC ønsker at rykke datoen for årsrapportens revision med én måned, hvorfor den af
revisor påtegnede årsrapport ligeledes rykkes med én måned.
Forslaget til den nye § 10 stk. 3 lyder:
16

Kultur- og fritidsudvalget

26-10-2020

”… Årsrapporten skal undergives revision senest den 10. april, den af revisor påtegnede
årsrapport sendes til Norddjurs Kommune senest den 30. april.
Forvaltningen har ingen bemærkninger hertil.
Forslag til vedtægtsændringer for DSI-Grenaa Idrætscenter er vedlagt.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlig sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at de nye vedtægter for DSI-GIC
godkendes.
Bilag:
1 Åben Bilag 2020-8 Forslag vedtægtsændringer DSI-GIC.pdf
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-10-2020
Tiltrådt.
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Tilskud til Djurslands Rideklub
04.04.00.A08

11/2781

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Djurslands Rideklub har henvendt sig til formand for kultur- og fritidsudvalget Lars
Østergaard samt borgermester Jan Petersen og orienteret om klubbens drift og de
budgetmæssige forudsætninger herfor. Henvendelsen er vedlagt.
I henvendelsen beskrives økonomiske udfordringer, hvilket klubben også løbende har
informeret forvaltningen om. Djurslands Rideklub oplyser, at den primære årsag til de
økonomiske udfordringer er væsentlige ændringer i de kommunale tilskud, som klubben
modtager. Covid-19 situationen har gjort de økonomiske udfordringer mere alvorlige.
Djurslands Rideklub overtog en kompleks facilitet fra Norddjurs Kommune, der har vist sig at
være omkostningstung at vedligeholde og drifte. Samtidig tilbyder Djurslands Rideklub
aktiviteter til mange forskellige brugere - herunder mulighed for at dyrke eliteidræt. Samlet
set tager gældende retningslinjer for lokaletilskud ikke højde for tilskud til en facilitet af
denne kompleksitet.
Kultur- og fritidsudvalget skal på denne baggrund beslutte, om det årlige tilskud til Djurslands
Rideklub skal ændres, således at det består dels af lokaletilskud efter gældende regler, samt et
supplerende beløb, så tilskuddet max. udgør 0,150 mio. kr. årligt.
Djurslands Rideklub vil fortsat være en del af gebyrordningen.
Djursland Rideklub påpeger, at drift af rideklubber er forbundet med store udgifter, og at der
er flere forskellige modeller for drift af rideklubber. Mest udbredt er, at klubber lejer sig ind
hos private. Kun Ørsted og Djurslands Rideklubber har egne lokaler. Ørsted Rideklubs lokaler

18

Kultur- og fritidsudvalget

26-10-2020

er delvist ejet af Norddjurs Kommune, hvorfor kommunen også står for dele af vedligeholdet.
Ydermere er det kun Ørsted og Djurslands Rideklubber, der pt. har klubejede elevheste.
Djurslands Rideklub understreger vigtigheden af fortsat at have elevheste, så borgere, der ikke
selv har hest, også kan prøve kræfter med ridesporten. Det er ofte elevheste, der presser
økonomien i rideklubberne. Da mange tidligere elever fra Dolmer rideklub søger mod
Djurslands Rideklub, er der pt. stor efterspørgsel på elevholdene.
Djurslands Rideklub oplyser, at de tilbyder undervisning på højt plan, hvilket tiltrækker
ryttere med ambitioner indenfor ridesporten. Faciliteterne i klubben giver mulighed for
afholdelse af stævner på højt niveau. Djurslands Rideklub driver i samarbejde med de
gymnasiale uddannelser i Grenaa ”Danish Horse College”, hvor man kan være kostelev og
have sin hest med. Dette understøtter, at Grenaa forbliver en attraktiv uddannelsesby.
Efter overtagelse af ride-faciliteterne fra kommunen modtog Djurslands Rideklub et fast beløb
til drift og vedligeholdelse på 0,150 mio. kr. årligt plus prisfremskrivning. Efter besparelser
på idræts- og fritidsområdet og harmonisering af udbetalinger gik Djurslands Rideklub fra at
få det faste årlige tilskud til at få et tilskud udregnet efter retningslinjer gældende for alle
folkeoplysende foreninger. Herudover blev rideklubben omfattet af gebyrordningen.
Udviklingen i de samlede kommunale tilskud til Djurslands Rideklub er følgende (tilskuddet
er bagudbetalt):
Lokaletilskud 2019: 119.584 kr.
Aktivitetstilskud 2019: 1.641 kr. (Gebyrbetaling er automatisk fratrukket her)
Driftstilskud 2018: 168.297 kr.
Aktivitetstilskud 2018: 16.137 kr.
Driftstilskud 2017: 165.777 kr.
Aktivitetstilskud 2017: 17.278 kr.
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Driftstilskud 2016: 162.272 kr.
Aktivitetstilskud 2016: 15.159 kr.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er sammenhæng til Norddjurs kommune Idræts- og fritidspolitik 2017-2020, samt med
arbejdet vedrørende revideret politik og strategi på idræts- og fritidsområdet.
Økonomiske konsekvenser
Der vil inden for lokaletilskudsbudgettet max. kunne tildeles 0,150 mio. kr. i samlet årligt
tilskud fordelt på lokaletilskud suppleret med midler til vedligehold af bygningsmassen.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at det årlige tilskud til Djurslands
Rideklub ændres, så tilskuddet max. udgør 0,150 mio. kr. årligt.
Bilag:
1 Åben Henvendelse Djurslands Rideklub

140434/20

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-10-2020
Et flertal i udvalget, bestående af Lars Østergaard (V), Karoline Bergkvist Søgaard (A),
Aleksander Myrhøj (F), Diana Skøtt Larsen (O) og Mads Jensen (C), godkender indstillingen.
Et mindretal i udvalget, bestående af Bente Hedegaard (A) og Fritz Birk Sørensen (A), støtter
et tilskud for 2021, men ønsker derudover at behandle en sag, der belyser rideklubbens
økonomi og struktur yderligere.
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Støtteerklæring til Norddjurs Outdoor Art Festival 2021
18.00.00.A00

20/16110

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har modtaget henvendelse om realisering af et ambitiøst kunststi-projekt med
arbejdstitlen ”Norddjurs Outdoor Art Festival 2021”. Notat vedrørende henvendelse og
beskrivelse af projektet er vedlagt som bilag.
Der har været afholdt møder med styregruppen for projektet, der består lokalforankrede
kunstnere, som også var med i projektet Kunststi til Paradiset ved Dystrup-Ramten søerne.
I Norddjurs Kommune har der i flere omgange være afviklet forskellige landart- og kunststiprojekter med stor succes. Norddjurs Kommune har stort fokus på oplevelser, kunst og natur,
og projektet understøtter disse.
Styregruppen står for at søge ekstern finansiering, udvælgelse og opsætning af værker samt
markedsføring af projektet. Forvaltningen bistår med myndighedsbehandling og anden
praktisk vejledning og hjælp. I forbindelse med fondsansøgninger har styregruppen anmodet
om, at Norddjurs Kommune bakker op om projektet og afgiver en støtteerklæring til projektet.
Kultur- og fritidsudvalget skal godkende, at formand for kultur- og fritidsudvalget
underskriver vedlagte støtteerklæring til projektet Norddjurs Outdoor Art Festival 2021.
Forvaltningen opfodrer styregruppen til at indgå samarbejde med relevante partnere i
kommunen.
Kultur- og fritidsudvalget orienteres i foråret 2021 om status på projektet.
Styregruppen kan på lige fod med andre søge puljerne under kultur- og fritidsudvalgets
område.
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Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes kunst- og kulturpolitik.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at kultur- og fritidsudvalget
godkender, at formand for kultur- og fritidsudvalget underskriver støtteerklæring til projektet
Norddjurs Outdoor Art Festival 2021.
Bilag:
1 Åben Notat - henvendelse og beskrivelse af Norddjurs Outdoor Art Festival

139043/20

2 Åben Støtteerklæring til styregruppe

139741/20

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-10-2020
Godkendt.
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Ansøgninger til Covid-19 anlægspulje
00.01.00.P35

19/18795

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har 20. oktober 2020 besluttet igangsætning af yderligere Covid19 initiativer. Der er således afsat et anlægsbudget på 1,11 mio. kr. på kommunens budget til
”Renoveringspulje idrætshaller”.
Ansøgningsfristen var den 22. oktober 2020. Liste over ansøgninger og deres økonomi
eftersendes efter ansøgningsfristen og inden udvalgsmødet.
Det har været muligt at indsende flere prioriterede ansøgninger til relevante nye
renoveringsprojekter samt renoveringsprojekter, der allerede er gennemført i 2020. Krav til
ansøgningernes indhold har bl.a. været angivelse af facilitet, beskrivelse og begrundelse for
renoveringsprojektet, budget eller overslag/tilbud på arbejdet samt tidsplan.
Kultur- og fritidsudvalget prioriterer de indkomne ansøgninger ud fra eftersendte liste.
Følgende parametre kan indgå i prioriteringen af indsendte ansøgninger:


Nødvendige tiltag af hensyn af sikkerhedsmæssige årsager



Nødvendige tiltag i forhold til facilitetens drift



Tiltag af energibesparende hensyn



Tiltag af effektiviserende/fleksible årsager



Frivilligt arbejde og evt. supplerende egenbetaling



Tilbygning eller ombygning
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Det er en forudsætning, at anlæggene udføres i 2020, samt at regnskaberne for disse er
forvaltningen i hænde senest 31. december 2020. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, kan
der ikke udbetales støtte, trods et eventuelt tilsagn.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlig sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Der er anlægsbudget på 1,11 mio. kr. på kommunens budget til ”Renoveringspulje
idrætshaller”.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at kultur- og fritidsudvalget prioriterer
de indkomne ansøgninger.
Bilag:
1 Åben Covid-19 anlægspulje, ansøgninger

157317/20

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-10-2020
Kultur- og fritidsudvalget prioriterer, at alle kommunale og selvejende idræts- og ridehaller
får deres 1. prioritet:
Forening/Facilitet

Beskrivelse

Beløb i kr.

Rougsøhallen

Udskiftning af 3 stk. dobbeltdøre

84.125,00

Auning Idræts- og Fire

vægmonterede

omklædningsbænke

med 19.922,50

Kulturcenter

knagerækker

Ørum Aktiv Center

Indgangsparti mod fodboldbanerne

Grenaa

Udskiftning af vindfang ved hovedindgangen ved 63.890,00

Idrætscenter

stadionbygningen

Nørre Djurs Hallen

Renovering af brændt kælder

294.735,00

Nørager Multihal

Udskiftning af bænke i multihallen.

53.432,00

Allingåbro Idrætshal

Etablering af nyt loft i Allingåbrohallens cafeteria.

98.425,00
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Åstrup Fritidscenter

Udvidelse af kiosk/køkken

Djurslands Rideklub

Renovering

af

26-10-2020

300.000,00
facade

ved 152.500,00

rytterstue/køkken/toiletter
Sum

1.213.646,00

Der udmøntes i alt 1,214 mio. kr. På grund af momsrefusion kan det udmøntede beløb
indeholdes i det afsatte beløb på 1,11 mio. kr.
Liste med samtlige ansøgninger er vedlagt referat.
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Ansøgning Den fede NOSE jazz jam
18.00.00.A00

20/16961

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Kulturskolen Norddjurs har indsendt ansøgning til Udviklingspuljen om støtte på i alt 0,034
mio. kr. til projektet ”Den fede NOSE jazz jam”.
Kultur- og fritidsudvalget skal beslutte, om ansøgningen skal imødekommes.
Projektets formål er at etablere musikalske venskaber på tværs af generationer og erfaringer,
samt skabe et uhøjtideligt, inspirerende og udviklende jazzmiljø i Norddjurs Kommune.
Projektets primære målgruppe er unge mellem 18-25 år. Projektet er et samarbejde mellem
Kulturskolen Norddjurs, ”Arresten” v. Ungnorddjurs, de lokale uddannelsesinstitutioner og
semi-/fuldtidsprofessionelle jazzmusikere i Norddjurs kommune. Projektet understøtter
dermed spændende og udviklende ungdomsmiljøer i Norddjurs kommune.
Arrangementerne er planlagt til at finde sted primært i 2020, dog med et enkelt arrangement i
januar 2021.
Ansøgningen er vedlagt som bilag.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Projektet har sammenhæng med Norddjurs kommunes Kunst- og kulturpolitik 2017-2020.
Økonomiske konsekvenser
Det kan oplyses, at kultur- og fritidsudvalgets udviklingspulje udgør følgende:
Tabel i mio. kr. vedrørende kultur- og fritidsudvalgets udviklingspulje
Oprindelig afsat budget

0,768
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Tidligere udmøntet:
KFU 16/9-2019 LAG /FLAG driftsstøtte 2020

-0,038

KFU 16/9-2019 Rullende naturformidling

-0,189

Bæredygtigt udvikling ny stilling jf. budgetaftale

-0,006

KFU 16/12-2019 Europæisk Kulturregion årligt 2020 - 2023

-0,038

KFU

-0,025

23/3-2020

Forskønnelse

af

Norddjurs

Kommunes

genforeningssten
KFU 23/3-2020 Tilskud til LAG-småøerne i 2020

-0,020

KFU 23/3-2020 Projekt Fest i vand

-0,040

KFU 27/4-2020 Nordkystens Kunsthus

-0,012

KFU 25/5-2020 Tilskud til Auning Aktivitetspark

-0,170

KFU 25/5-2020 Anholt Bilaug – Sund og bæredygtig biavl

-0,020

KB 20/10-2020 Anlægstilskud til Grenaa Tennisklub og Grenaa
-0,104

Tennisfond, padel bane
Restbudget før dette udvalgsmøde

-0,662
0,106

Sag til dette møde:
*Tilskud til projekt Den fede NOSE jazz jam

-0,034

Restsaldo efter dette møde, under forudsætning af sagen til dette møde
0,072

bliver godkendt
* Ansøgt tilskud i denne sag.
Indstilling

Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at kultur- og fritidsudvalget
godkender ansøgningen om støtte til projektet Den fede NOSE jazz jam med 0,034 mio. kr. i
2020, finansieret af kultur- og fritidsudvalgets udviklingspulje.
Bilag:
1 Åben Ansøgning Den fede NOSE jazz jam
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-10-2020
Godkendt.
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Ansøgning årligt driftstilskud fra Foreningen Det Kreative Hus
20.00.00.Ø40

20/12123

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Foreningen Det Kreative Hus i Allingåbro har fremsendt en ansøgning om et årligt
driftstilskud på 0,054 mio. kr. Referat fra foreningens generalforsamling 2019 og foreningens
regnskab for 2019 er vedlagt.
Det Kreative Hus har gennem flere år haft lokaler på Hovedgaden 48, Allingåbro. Her sidder
foreningen huslejefrit indtil oktober 2021, hvor den er opsagt af lejemålet, da lokalerne skal
anvendes til andet formål.
Foreningen har derfor søgt nye lokaler og kan pr. 1. januar 2021 indgå et lejemål i den
tidligere el-forretning på Hovedgaden i Allingåbro til en årlig husleje på 0,054 mio. kr.
Foreningens formål er at sikre lokalområdet et fristed til inspiration for udvikling af sociale-,
kulturelle- og kunstneriske aktiviteter, herunder at medvirke til udvikling af gamle kunst- og
håndværkstyper og at skabe rum for iværksætteri – alt efter bestyrelsens skøn.
Foreningen er mødested for medlemmer, hvor de dyrker de fritidsinteresser de har, ligesom
der afholdes kurser og andre aktiviteter, der styrker samvær og fællesskab.
Forvaltningen informerer om, at kommunen kun er forpligtet til at anvise folkeoplysende
foreninger til ledige kommunale lokaler, men at nogle almene foreninger indenfor
kulturområdet har til huse i kommunalt ejede lokaler.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Foreningen understøtter politikker/strategier på skoleområdet, idet foreningen har tilbud til
børn og unge gennem Skoletjenesten i Norddjurs.
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Økonomiske konsekvenser
Foreningen Det Kreative Hus ansøger pr. 1. januar 2021 om et årligt tilskud til driften af
lokaler på 0,054 mio. kr.
Ved udbetaling af et driftstilskud til Foreningen Det Kreative Hus på 0,054 mio. kr., vil det
bevirke, at den kommunale momsrefusionsordning betaler 8 % af det udbetalte beløb
svarende til 0,004 mio. kr., hvorfor det kun er nødvendigt at budgettere med 0,050 mio. kr.
årligt.
Da der er tale om et tilskud til leje af lokaler med kommunal deltagelse, kan etableringen
sidestilles med en kommunal anlægsopgave og skal derfor henregnes til kommunes
låntagning. Dette medfører derfor, at kommunen skal deponere et beløb svarende til værdien
af den lejede ejendom ifølge den senest foretagne offentlige vurdering. Der skal deponeres et
beløb i 25 år svarende til ejendomsværdien af de lejede lokaler, medmindre kommunen har
ledig låneramme. Af det deponerede beløb kan der frigives 1/25 årligt. Såfremt lejemålet kun
er 3 årigt, og der ikke er mulighed for forlængelse af lejemålet, er der deponeringsfritagelse.
Ejendomsværdien på Hovedgaden 41 i Allingåbro udgør 1,550 mio. kr. ifølge seneste
offentlige vurdering pr. 1. oktober 2019. Heraf udgør bygningsarealet i alt 803 m2, hvoraf
boligarealet udgør 292 m2 og erhvervsarealet 511 m2. Det er oplyst, at det lejede
bygningsareal vil udgøre ca. 200 m2, hvilket vil svare til en forholdsmæssig ejendomsværdi
på 386.052 kr. Det vil være denne værdi, som skal deponeres.
Der er ikke afsat midler under kultur- og fritidsudvalget til en medfinansiering på 0,054 mio.
kr. årligt for 2021 og overslagsårene 2022-2024. Der kan således ikke for nuværende gives
tilsagn om de ansøgte ekstra midler fra Norddjurs Kommune. Medlemmerne af udvalget har
via deres partier mulighed for at bringe ansøgningen ind i budgetforhandlingerne eller
omprioritere indenfor udvalgets ramme.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at ansøgningen drøftes.
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Bilag:
1 Åben Referat fra generalforsamling 2019

106018/20

2 Åben Det Kreative Hus - regnskab 2019

108806/20

3 Åben Ansøgning fra Det kreative hus

113521/20

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 10-08-2020
Kultur- og fritidsudvalget beder forvaltningen gå i dialog med foreningen om afsøgning af
alternative muligheder for foreningen i forhold til betaling af ikke-kommunale huslejer.
Forvaltningen bemærker
Forvaltningen har været i dialog med Foreningen Det Kreative Hus om afsøgning af
alternative muligheder for foreningen i forhold til betaling af ikke-kommunal husleje. Det har
ikke været muligt for forvaltningen at anvise foreningen kommunale lokaler.
Forvaltningen kan ikke umiddelbart udpege midler til tilskud til husleje.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at udvalget drøfter
1. hvorvidt Foreningen Det Kreative Hus skal modtage tilskud til kulturelle aktiviteter og
formidling.
2. såfremt pkt. 1 imødekommes, kan der tildeles op til 0,022 mio. kr. årligt fra budgettet
til kulturhuse.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-10-2020
Ad 1.
Drøftet.
Ad 2.
Kultur- og fritidsudvalget godkender, at Foreningen Det Kreative Hus tildeles 0,022 mio. kr.
årligt fra budgettet til kulturhuse.
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Turistbetjening på Anholt fra 2021
24.05.00.A00

20/14554

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Som en del af fusionen mellem Destination Djursland og VisitAarhus stopper VisitAarhus
med udgangen af 2020 som operatør på turismeservice samt feriehusudlejning på Anholt.
Dermed frigives 0,130 mio. kr. afsat til turismeservice på Anholt.
På baggrund af kultur- og fritidsudvalgets beslutning den 2. april 2020, som efterfølgende
blev godkendt i økonomiudvalget og tiltrådt i kommunalbestyrelsen, har VisitAarhus og
Norddjurs

Kommune

udarbejdet

en

model

for

fremadrettet

turismeservice

og

feriehusudlejning på Anholt.
Turismeservice
Forvaltningen og VisitAarhus har været i løbende dialog med Grenaa-Anholt Færgeselskab
om en model, hvor præmissen er, at arbejdskraften og turismeservice forbliver fysisk på
Anholt.
Turismeservice overdrages til Grenaa-Anholt Færgeselskab, som dermed modtager i alt 0,150
mio. kr. årligt for at drive turistservice, med 0,130 mio. kr. fra Norddjurs Kommune samt
0,020 mio. kr. fra VisitAarhus. Turistservice vil blive placeret i havnekontoret på Anholt, og
turister vil have adgang til turistinformationer i havnekontorets normale åbningstider,
herunder når færgen ankommer.
VisitAarhus vil udover økonomisk tilskud stå til rådighed med sparring og rådgivning i det
omfang turismekontoret måtte have brug for.
Aftale mellem Norddjurs Kommune og Grenaa-Anholt Færgeselskab er vedlagt til udvalgets
godkendelse.
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Feriehusudlejning
Feriehusudlejningen kan af lovgivningsmæssige årsager hverken varetages af Norddjurs
Kommune, VisitAarhus eller af Grenaa-Anholt Færgeselskab, da det kan være
konkurrenceforvridende.
VisitAarhus har lavet en aftale med Novasol om at overtage de 17 sommerhuse, der udlejes
som en del af den nuværende aftale om turistservice. Der pågår dialog omkring muligheden
for, at Novasol kan leje sig ind i færgekontoret og have base der. Hvis udlejningen skal være
rentabel, skal der flere huse i udlejningen, og Norddjurs Kommune vil være behjælpelig med
formidle til sommerhusejerne, at forretningen er overdraget.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlig sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Færgekontoret modtager de 0,130 mio. kr., der i budgettet er afsat til lokal turistservice på
Anholt.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at
1. orientering om model for turistbetjening tages til efterretning
2. aftale mellem Norddjurs Kommune Grenaa-Anholt Færgeselskab godkendes.
Bilag:
1 Åben Forslag til ramme for vores samarbejde om turistinformation på Anholt. 144693/20
- Samarbejdsaftale om turistinformation på Anholt.pdf
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-10-2020
Ad 1.
Til efterretning.
Ad 2.
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33

26-10-2020

Kultur- og fritidsudvalget

13.

26-10-2020

Orientering om status på kultur- og fritidsområdet
00.01.00.P35

19/18795

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
I denne sag redegøres for status på de aktuelle og foreløbige konsekvenser af coronakrisen på
kultur- og fritidsudvalgets område i Norddjurs Kommune.
Forvaltningen har medio oktober 2020 været i kontakt med alle større tilskudsmodtagere og
aktører på området samt en repræsentativ række aktører med kendte udfordringer i
kommunen. Aktørernes oplysninger om tiltag og forventet økonomi er vedlagt som lukkede
bilag.
Der kommer løbende lov- og hjælpepakker på kultur- og fritidsområdet i forbindelse med
Covid-19. Der er linket til råd og vejledning vedr. disse fra kommunens hjemmeside og
etableret en kommunal hotline i kultur og fritidsafdelingen, så foreninger og andre kan ringe
og få hjælp.
Kultur- og fritidsområdet
For aktiviteter inden for kultur- og fritidsområdet gælder pt. et forsamlingsforbud på 500
personer for alle kommuner. Man kan således eksempelvis være 500 deltagere til et siddende
arrangement, hvis man i øvrigt overholder øvrige retningslinjer for disse arrangementer herunder faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.
Retningslinierne er en udfordring i forhold til afvikling af arrangementer og flere af fx
håndboldrækkerne er aflyste, hvilket minsker presset på hallerne, i forhold til at tømme
hallem mellem kampe etc. I forbindelse med Covid-19
Se gældende retningslinjer for kultur- og fritidsområdet på Kulturministeriets hjemmeside.
Status på puljer og kompensationsordninger
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Kulturministeriet har senest åbnet for puljer 1. oktober efter princippet først-til-mølle. Det er
ikke en optimal metode for især mindre institutioner, og der er ganske mange potentielle
ansøgere til begrænsede midler. Kompensationsordningerne kan dog omfatte alle og ”såfremt
én eller flere restriktioner (forbud mod at holde åbent, forsamlingsforbud på over 500
personer,

grænselukninger

eller

restriktioner

som

følge

af

Udenrigsministeriets

rejsevejledning) er gældende efter den 31. oktober 2020, vil ordningen blive forlænget dog
senest frem til og med den 31. december 2020.”
Lokale tiltag
Kultur- og fritidsudvalget i Norddjurs Kommune godkendte på møde den 2. april 2020, at
midler i eksisterende budget kan udbetales til aktiviteter aflyst på grund af Covid-19, herunder
aktiviteter inden for folkeoplysningslovens område, så snart der er skabt lovhjemmel til det.
Desuden besluttede udvalget, at udbetaling af kommunale tilskud generelt kan fremrykkes.
Status er, at der er kommet lovhjemmel til udbetalingerne inden for aftenskole-området. Ingen
foreninger i Norddjurs har bedt om fremrykket udbetaling af tilskud.
Herudover er status på aktiviteter i Norddjurs Kommune følgende:


Forvaltningen har meddelt puljeansøgere, at de kan få midlerne udbetalt forud. Hvis
arrangementet bliver aflyst, kan der gives tilsagn til allerede afholdte udgifter.



Bibliotekerne har igen åben for selvbetjening 7-18 mandag til lørdag.



Haller, foreninger og attraktioner er åbne efter retningslinierne, men der efterspørges
mere vejledning og sparring.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlig sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
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Bilag:
1

Lukket

2

Lukket

3

Lukket

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-10-2020
Til efterretning.
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Orientering
00.01.00.A00

09/21993

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Fra udvalgets formand:
Fra kultur- og fritidsudvalgets medlemmer:
Fra chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker:


Invitation til samtalecafé ”Boligfællesskabernes Djursland” 30. oktober 2020
(invitation vedlagt)



Brev fra kulturministeren til alle borgmestre (brev vedlagt)



Information til repræsentantskabet for Landbrugsmessen Gl. Estrup (brev vedlagt som
lukket bilag)



Henvendelse fra Spejdernes Lejr 2026 (mail vedlagt)



Pulje til Bæredygtige landsbyer - projekt "Den bæredygtige landsby" under Region
Midt er en eksperimenterende indsats med fokus på at skabe lokale helhedsløsninger,
hvor flere bæredygtighedsudfordringer bliver løst samtidigt. Der kan max. søges 0,100
mio. kr., og der er krav om medfinansiering. Ansøgningsfrist 11. november 2020
(ansøgningsskema med information om projektet er vedlagt)



Status på mødesteder (status vedlagt)

Planlagte møder og arrangementer i 2020:
Dato

Arrangement

2. november 2020

Visionsmøde (der Rådhuset Grenaa

KFU

udsendes særskilt

inviterede

invitation)

gæster

3. februar 2021

Kultur-

Sted

og
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Fritidskonference

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlig sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1

Åben

Samtalecafe_invitation

146954/20

2

Åben

Brev til alle borgmestre

147101/20

3

Lukket

4

Åben

Henvendelse fra Spejdernes Lejr 2026

150775/20

5

Åben

Ansøgningsskema "Den bæredygtige landsby"

150790/20

6

Åben

Status på Mødestedsprojekter i regi af Landsbyklyngen

152567/20

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-10-2020
Til efterretning.
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Arbejdsplan 2020
00.01.00.P35

19/18795

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 2020, herunder de sager der er kendskab til ifølge
budgetaftalen. Arbejdsplanen vil løbende blive opdateret. Arbejdsplan 2020 er vedlagt.
På udvalgsmøde den 23. november 2020 er der statusmøde med VisitAarhus. Kultur- og
fritidsudvalget drøfter, hvilke emner der skal med på dagsordenen.
Forvaltningen foreslår følgende emner:


Samarbejde mellem VisitAarhus og kommunens lokale turismeaktører, herunder
hvilke igangværende og planlagte udviklingsprojekter kommunen og dens
turismeaktører kan gøre brug af



Hvad tilbyder VisitAarhus kommunens lokale turister efter nedlæggelsen bureauerne?



Hvad kan kommunen gøre for at understøtte den gode oplevelse med det blå og det
grønne?



Hvad kan kommunen gøre for at understøtte bæredygtig turisme og mikroturisme?

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlig sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at
1. emner til dialogmøde med VisitAarhus drøftes
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2. arbejdsplanen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Arbejdsplan KFU 2020

156253/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-10-2020
Ad 1.
Kultur- og fritidsudvalget ønsker, at de af forvaltningen foreslåede emner indgår i
dagsordenen til dialogmødet med VisitAarhus.
Ad 2.
Til efterretning.
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Godkendelse af beslutningsprotokol
00.01.00.P35

19/18795

Åben sag

Sagsgang
KFU
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-10-2020
Godkendt.
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Bilagsoversigt
1.

Dialogmøde med Baunhøj Mølle
1.

2.

Udkast Drifts- og samarbejdsaftale Baunhøj mølle - 2020 (36420/20)

Lukket punkt - Afrapportering - økonomisk styring og tilskudsanvendelse i
kulturinstitutioner
1.

4.

(Lukket bilag)

Revision af politikker - Fritidsstrategi og Turismestrategi
1.

Proces- og tidsplan for politikudvikling på kultur- og fritidsudvalgets område
(100527/20)

5.

2.

Udkast til Fritidsstrategi (139284/20)

3.

Udkast til Turismestrategi (140250/20)

4.

Idræts- og fritidspolitik 2017-2020.pdf (139770/20)

5.

Turismestrategi 2016-2018 (140368/20)

6.

Grafisk vision, politik, strategier, handleplaner KFU-ny (85763/20)

Udkast til kultur- og fritidsudvalgets afsnit i integrationspolitikken
1.

6.

Godkendelse af vedtægtsændring i GIC
1.

7.

Bilag 2020-8 Forslag vedtægtsændringer DSI-GIC.pdf (133431/20)

Tilskud til Djurslands Rideklub
1.

8.

Udkast til Integrationspolitik - KFU 26.10.2020 (152444/20)

Henvendelse Djurslands Rideklub (140434/20)

Støtteerklæring til Norddjurs Outdoor Art Festival 2021
1.

Notat - henvendelse og beskrivelse af Norddjurs Outdoor Art Festival
(139043/20)

2.

Støtteerklæring til styregruppe (139741/20)
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9.

Ansøgninger til Covid-19 anlægspulje
1.

10.

12.

Covid-19 anlægspulje, ansøgninger (157317/20)

Ansøgning Den fede NOSE jazz jam
1.

11.

26-10-2020

Ansøgning Den fede NOSE jazz jam (140442/20)

Ansøgning årligt driftstilskud fra Foreningen Det Kreative Hus
1.

Referat fra generalforsamling 2019 (106018/20)

2.

Det Kreative Hus - regnskab 2019 (108806/20)

3.

Ansøgning fra Det kreative hus (113521/20)

Turistbetjening på Anholt fra 2021
1.

Forslag til ramme for vores samarbejde om turistinformation på Anholt. Samarbejdsaftale om turistinformation på Anholt.pdf (144693/20)

13.

14.

15.

Lukket punkt - Orientering om status på kultur- og fritidsområdet
1.

(Lukket bilag)

2.

(Lukket bilag)

3.

(Lukket bilag)

Orientering
1.

Samtalecafe_invitation (146954/20)

2.

Brev til alle borgmestre (147101/20)

3.

(Lukket bilag)

4.

Henvendelse fra Spejdernes Lejr 2026 (150775/20)

5.

Ansøgningsskema "Den bæredygtige landsby" (150790/20)

6.

Status på Mødestedsprojekter i regi af Landsbyklyngen (152567/20)

Arbejdsplan 2020
1.

Arbejdsplan KFU 2020 (156253/19)
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