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Budgetopfølgning pr. ultimo marts måned 2021 for kultur- og fritidsudvalget
00.30.14.P00

21/4

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen på kultur- og fritidsudvalgets område viser, at der på nuværende
tidspunkt forventes et samlet forbrug på 58,4 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige
budget.
På kultur- og fritidsudvalgets område forventes der i 2021 at være merudgifter i forbindelse
med Covid-19 på 0,1 mio. kr.
Kultur- og fritidsudvalget – samlet oversigt

Opr.

budget

Budget

inklusiv
overførsler

Budget 2021 (mio. kr.)
Drift

–

Forventet

Korr.

regnskab

Afvigelse

pr. ultimo

til

marts

budget*

opr.

måned

indenfor

servicerammen

58,4

58,4

58,3

-0,1

0,1

0,1

Ekstraudgifter som følge af
Covid-19
Drift i alt

58,4

58,4

58,4

0,0

Anlæg

10,0

11,2

11,2

1,2

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Servicerammen for kultur- og fritidsudvalget udgør i 2021 58,4 mio. kr. Der forventes ingen
afvigelse indenfor servicerammen på kultur- og fritidsudvalgets område.
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Covid-19
Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalgene har et særligt fokus på virkningerne af Covid-19.
Den aktuelle situation med Covid-19 bevirker, at der på kultur- og fritidsudvalgets område er
konstateret mindreindtægter på Kulturskolen på 0,1 mio. kr. for 1. kvartal 2021. Forholdet
skyldes, at en række elever har meldt sig ud, da fjernundervisningen ikke lever op til
forventningerne. Kulturskolen har iværksat forskellige tiltag, men der forventes et yderligere
merforbrug på 0,1 mio. kr. for den resterende del af året. Merforbruget forventes afholdt
indenfor kultur- og fritidsudvalgets ramme.
Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften
Kulturskolen har problemer med manglende elevindbetalinger jf. ovennævnte afsnit.
Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften
Der er ingen ansøgte tillægsbevillinger eller budgetomplaceringer mellem udvalg.
Anlæg
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det
oprindelige budget. Merforbruget svarer til de tilkendte tillægsbevillinger til Kattegatcentret
og Auning Aktivitetspark, der er givet efter vedtagelsen af budgettet.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt.
Budgetopfølgningen pr. ultimo marts måned samles for alle fagudvalg i en sag, som
videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen
overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal
være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte
initiativer for at overholde budget og serviceramme.
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Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.
Indstilling
Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at
1. der inden for kultur- og fritidsudvalget omplaceres budget på 0,1 mio. kr. til erstatning
for Kulturskolens mistede elevindbetalinger på grund af Covid-19, finansieret af
kultur- og fritidsudvalgets reservepulje til imødegåelse af Covid-19 udgifter i 2021
2. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2021 på kultur- og fritidsudvalgets område
godkendes.
Bilag:
1 Åben KFU Bilag til marts måneds budgetopfølgning 2021

55049/21

2 Åben Anlægsoversigt pr. ultimo marts

57837/21

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-04-2021
Ad 1. Godkendt.
Ad 2. Godkendt.
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Kattegatcentrets Masterplan - Tinglysning
00.16.00.G00

18/15013

Åben sag

Sagsgang
KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 17. november 2020, at Norddjurs Kommune i
2021 bidrager med 1 mio. kr. til yderligere finansiering af Kattegatcentrets Masterplan,
således at finansiering af et beløb på 5,2 mio. kr. sker i fællesskab med Realdania og
Kattegatcentret.
Der blev samtidigt givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til kultur- og
fritidsudvalget finansieret af den afsatte pulje til medfinansiering af fondsprojekter i 2021
under økonomiudvalget.
Realdania har efterfølgende givet tilsagn om et større støttebeløb på 5,8 mio. kr. Realdania har
som forudsætning for bevilling af deres støttebeløb til Kattegatcentret forudsat en tinglysning
af en deklaration om tilbagebetalingsklausul på det samlede støttebeløb på 19,3 mio. kr., som
Realdania har bevilget til Kattegatcentret. En sådan tinglysning kræver Norddjurs Kommunes
godkendelse og underskrift på tinglysningen, jf. vedtægterne for Kattegatcentrets
ejendomsfond.
Kattegatcentret har på bestyrelsesmøde den 22. marts 2021 godkendt tinglysningen og
anmoder derfor om kommunens endelige godkendelse.
Kravet som tinglyses er, at ejendommen (Kattegatcentret) i en periode på 10 år, regnet fra den
1. marts 2021, ikke helt eller delvist må overdrages til andre og skal anvendes til almennyttig
støtte og udvikling af Kattegatcentret som videnscenter for forskning, formidling, turisme og
erhvervsudvikling med udgangspunkt i havet. Anden anvendelse må ikke finde sted uden
forudgående samtykke fra Realdania.
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Hvis dette ikke overholdes, kan Realdania kræve udbetalt støtte tilbagebetalt (beløbet
nedskrives lineært over de 10 år). Tilbagebetalingsdeklaration er vedlagt.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlig sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Hvis tinglysningen ikke godkendes, bortfalder støttebeløb fra Realdania
Indstilling
Vej- og ejendomschefen indstiller, at Norddjurs Kommune godkender tinglysning af
tilbagebetalingsklausul.
Bilag:
1 Åben Tilbagebetalingsdeklaration

53499/21

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-04-2021
Tiltrådt.
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Drifts- og samarbejdsaftale med Kyst- og Fjordcentret
24.05.00.A00

21/3668

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommune og Kyst- og Fjordcentret har udarbejdet vedlagte udkast til en ny driftsog samarbejdsaftale, der sætter rammen for aktiviteter og udvikling via Norddjurs Kommunes
økonomiske tilskud. Kultur- og fritidsudvalget skal godkende aftalen, som er en opdatering og
videreudvikling af tidligere driftsaftaler.
Udkastet til aftalen er baseret på en dialog mellem forvaltningen og Kyst- og Fjordcentret,
samt de emner udvalget besluttede på møde den 25. november 2019. Disse punkter var
følgende:


Drive Naturcenter Norddjurs, Kyst- og Fjordcentret samt Rullende naturformidling.
o



Solhytten med campinghytter samt Blå Flag Station i Fjellerup.

Styrke samarbejdet mellem aktører i Naturpark Randers Fjord.
o Fokus på at udvikle Kyst- og Fjordcentrets rolle som naturformidler i
naturparken.



Udvikle og/eller understøtte relevante partnerskaber, politikker og strategier i
Norddjurs Kommune og Naturpark Randers Fjords formidlingsstrategi.



Formidle natur og oplevelser for skolebørn via Norddjurs Skoletjeneste.



Deltage i konkrete projektaktiviteter i relation til natur og turisme.
o Fx Fjordens og Kystens Dag, Blå Flag mv.

I aftalen er også medtaget de anbefalinger, som BDO-gennemgangen af Kyst- og
Fjordcentrets tilskudsanvendelse gav anledning til. Desuden har aftalen været til
kommentering og godkendelse i Kyst- og Fjordcentrets bestyrelse.
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I aftalen lægges der op til, at Kyst- og Fjordcentret fokuserer sin indsats på følgende
elementer:


Fremme forståelsen og indsigten i brugen af naturen, herunder specielt Randers Fjord
og kysten af Djursland. Målet er at synliggøre områdets værdier overfor
lokalsamfundet og turisterne samt fremme informationen og naturformidlingen om
området.



Understøtte turisme og oplevelser i området.



Udvikle oplevelser langs fjorden og kysten samt markedsføring og branding af
Naturpark Randers Fjord.

Herudover har Kyst- og Fjordcentret en række konkrete fysiske lokaliteter, som de driver for
Norddjurs Kommune. På disse lokaliteter skal Kyst- og Fjordcentret stå for følgende:


Gennemføre og udvikle aktiviteter over for turister og borgere indenfor natur- og
kulturhistoriske temaer i kommunen.



Indgå i udviklingsprojekter med relevante partnere, herunder Norddjurs Kommune,
VisitAarhus med flere.



Medvirke til at implementere Norddjurs Kommunes relevante partnerskaber,
politikker og strategier.



Gennemføre naturformidlingsaktiviteter, der retter sig særligt mod børn og unge,
herunder også via Norddjurs Kommunes skoletjeneste.



Udvikle og gennemføre konkrete aktiviteter i relation til natur og turisme, som fx
Blå Flag aktiviteter.



Indgå i Naturpark Randers Fjord i forhold til markedsføring, idéudvikling,
implementering og formidling, herunder formidlingsstrategi.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Aftalen har en stor betydning for implementering af kommunens turismestrategi, herunder
især Naturpark Randers Fjord og turisme langs kysten.
Økonomiske konsekvenser
For 2021 er det samlede tilskud til Kyst- og Fjordcentret på i alt 1,968 mio. kr.
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Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at drifts- og samarbejdsaftalen
godkendes.
Bilag:
1 Åben Udkast til driftsaftale Kyst og Fjordcentret
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-04-2021
Godkendt.
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Djurslandsskolens brug af skoletimer i Ørum Aktiv Center
18.15.00.G01

20/16061

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Djurslandsskolen har henvendt sig med ønske om at overtage muligheden for fremover at
benytte Ørum Aktiv Center på hverdage fra 08:30-14:30. Muligheden er opstået, da Ørum
Skoles elever pr. 1. marts er flyttet til Glesborg Skole efter politisk beslutning om at lukke
Ørum Skole med udgangen af skoleåret 2020/2021. Ørum Aktiv Center har oplyst, at det også
er et ønske fra bestyrelsen, at Djurslandsskolen kan benytte faciliteten. Ørum Aktiv Center vil
dermed bevare det kommunale tilskud for skolebrug, som er en betydelig del af hallens
driftsbudget.
Kultur- og fritidsudvalget skal beslutte, om Djurslandsskolen fremover kan benytte Ørum
Aktiv Center på hverdage i tidsrummet 08:30-14:30, samt om Norddjurs Kommunes tilskud
for skolebrug til Ørum Aktiv Center skal udregnes som hidtil.
Haltimer i anførte tidsrum, som Djurslandsskolen ikke ønsker at benytte, kan ifølge drifts- og
samarbejdsaftalen mellem Ørum Aktiv Center og Norddjurs Kommune udlejes til MIN
friskole. Lejeindtægt fra MIN friskoles brug af haltimer modregnes i det kommunale tilskud
til hallen. Drifts- og samarbejdsaftalen er vedlagt.
Størstedelen af Djurslandsskolens elever er nu samlet på skolen i Ørum. Fokus og behov for
bevægelse er stort. Djurslandsskolen oplyser, at adgang til halfaciliteten vil give rigtig gode
muligheder for at iværksætte bevægelsesaktiviteter for elevgrupper med generelle og
specifikke vanskeligheder, som nogle gange kan have svært ved at benytte de almindelige
tilbud i for eksempel idrætsforeninger og UngNorddjurs. Gennem projektet ”Bevæg dig for
livet” arbejdes der på en række tiltag for Djurslandsskolens elever, og mulighed for brug af
Ørum Aktiv Center vil understøtte disse tiltag.

9

Kultur- og fritidsudvalget

26-04-2021

Forvaltningen oplyser, at tilskud til Ørum Aktiv Center for skolens brug i hele 2021 er
beregnet til 0,669 mio. kr. Der er indgået drifts- og samarbejdsaftale mellem Norddjurs
Kommune og Ørum Aktiv Center for første halvår af 2021. Der indgås drifts- og
samarbejdsaftale for andet halvår efter kultur- og fritidsudvalgets behandling af
Djurslandsskolens anmodning.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er sammenhæng med politik og strategier på idræts- og fritidsområdet samt til projektet
”Bevæg dig for livet”.
Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet under kultur- og fritidsudvalget ikke indregnet en besparelse som følge af
skolelukning i Ørum. Dermed påvirker det ikke budgettet på området, hvis Djurslandsskolen
overtager muligheden for at benytte Ørum Aktiv Center.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at
1. Djurslandsskolen fremover kan benytte Ørum Aktiv Center på hverdage i tidsrummet
08:30-14:30
2. Norddjurs Kommunes tilskud for skolebrug til Ørum Aktiv Center udregnes som
hidtil.
Bilag:
1 Åben Drift og samarbejdsaftale 2021 ØrumAktivCenter
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-04-2021
Ad 1. Godkendt.
Ad 2. Godkendt.
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Ansøgning om støtte til Djurslands Rideklub
04.04.00.A08

11/2781

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Djurslands Rideklub har henvendt sig til kultur- og fritidsudvalget med ansøgning om støtte
på 0,100 mio. kr. Kultur- og fritidsudvalget skal beslutte, om ansøgningen skal
imødekommes.
Baggrunden for ansøgningen er, at Djurslands Rideklub som følge af nedlukning grundet
corona-restriktioner har færre opstaldere og samtidig har oplevet et fald i medlemstal.
Faldende indtægter som følge af dette, sammenholdt med et svært år i 2019, betyder, at
klubben har en presset økonomi. Ansøgningen er vedlagt.
Djurslands Rideklub vil fortsat have elevheste og undervisning til elever i fokus. Samtidig
ønsker klubben at tilbyde 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 vil fortsætte samarbejdet med de gymnasiale uddannelser i
Grenaa omkring ”Danish Horse College”, hvor man kan være kostelev og have sin hest med.
Dette understøtter, at Grenaa forbliver en attraktiv uddannelsesby.
Det ekstraordinære tilskud skal bruges til at dække driftsunderskud som følge af coronanedlukningen.
Kultur- og fritidsudvalget godkendte den 26. oktober 2020, at det årlige tilskud til Djurslands
Rideklub ændres, så tilskuddet til lokaler og anlæg kunne blive forhøjet til at udgøre 0,150
mio. kr. årligt.
Nærværende tilskud er søgt til driften, der har corona-udfordringen.
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Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Sammenhæng med nuværende politik på idræts- og fritidsområdet.
Økonomiske konsekvenser
Den 21. januar 2021 godkendte kultur- og fritidsudvalget en reservepulje på 0,200 mio. kr. til
imødegåelse af Covid-19 udgifter i 2021, som på nuværende tidspunkt endnu ikke er anvendt.
Ved udbetaling af et driftstilskud på 0,100 mio. kr. til formålet, vil det bevirke, at den
kommunale momsrefusionsordning betaler 13 % af det udbetalte tilskud. Det vil derfor kun
være nødvendigt at afsætte et budget på 0,087 mio. kr., for at kunne udbetale et tilskud på
0,100 mio. kr.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at Djurslands Rideklubs ansøgning om
ekstraordinær støtte på 0,100 mio. kr. imødekommes ved afsættelse af et budget på 0,087 mio.
kr., finansieret af reservepuljen til Covid-19 udgifter i 2021.
Bilag:
1 Åben Djurslands Rideklub corona-ansøgning
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-04-2021
Godkendt.
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Bevilling af midler fra pulje til landsbysamarbejde - Anholt
24.05.00.A00

21/3466

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommune har modtaget vedlagte ansøgning fra Anholt Borgerforening, hvori de
ønsker kommunal medfinansiering til en 2-3 årig deltidsstilling som ø-konsulent. Anholt
Borgerforening har ansøgt Region Midtjylland om det samme, men fået afslag.
Forvaltningen har været i dialog med Anholt Borgerforening om, at der ikke umiddelbart er
afsat midler, som ansøgningen kan rettes imod. Men et sted at starte kan være at søge om
midler til en udviklingsplan, der eventuelt kan suppleres med regionale midler, nævnt i
afslaget fra regionen. En eventuel udviklingsplan kan danne baggrund for ansøgning om en økonsulent til at komme i mål med udviklingsplanen.
Det er forvaltningens anbefaling, at der kan udmøntes midler fra puljen til
landsbysamarbejder til udarbejdelse af en udviklingsplan 2040 for Anholt på trods af, at
denne ikke umiddelbart har en naturlig/geografisk lokal klynge eller et landsbysamarbejde.
Kultur- og fritidsudvalget skal derfor beslutte, om forvaltningen kan udmønte op til 0,100
mio. kr. fra midler til landsbysamarbejder til udviklingsplan for Anholt. Midlerne kan
eventuelt bruges til medfinansiering hos Region Midtjyllands pulje til bæredygtige landsbyer.
Såfremt der ikke opnås støtte fra Region Midtjyllands pulje vil de afsatte midler under alle
omstændigheder bliver anvendt til udarbejdelse af en udviklingsplan for Anholt.
Anholt Borgerforening ser udviklingsplanen 2040 som en kortlægning og beskrivelse af de
udfordringer, øen står over for, samt de løsninger der er nødvendige. Udviklingsplanen kan
kvalificere behov og opgaver for en eventuel efterfølgende ø-konsulent. En sådan model ser
Anholt Borgerforening som værende positiv i forhold til udviklingen af øen, hvor en økonsulent kan facilitere en målrettet og strategisk bosætningsindsats på Anholt i samarbejde
13
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med Norddjurs Kommune, øboerne samt eventuelt erhvervs- og turismeorganisationer. Et
konkret eksempel er en hævning af Anholt Havn for at sikre, at færgen kan lægge til i
fremtiden ved ekstremt højvande. Et sådant projekt vil være dyrere end kystsikrings-projektet
og vil derfor kræve støtte fra både EU og fonde.
Forvaltningen gør opmærksom på, at der sideløbende er en overførselssag for midler til
”Anholt Grøn Ø”, der kan understøtte initiativer i forbindelse med en udviklingsplan.
Forvaltningen gør ligeledes opmærksom på, at der også ligger en henvendelse på vegne af
Stenvad til samme pulje, som behandles under næste punkt på dagsordenen.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
En udviklingsplan for Anholt vil passe ind i kommunens turismestrategi omkring unikke
oplevelser på øen.
Økonomiske konsekvenser
Imødekommes udarbejdelsen af en udviklingsplan 2040 for Anholt, hvor midlerne tages fra
puljen til landsbysamarbejder, vil der blive afsat op til 0,100 mio. kr. af puljens midler.
Der er i budget 2021 afsat 0,204 mio. kr. til landsbysamarbejder, og der resterer 0,154 mio. kr.
i puljen.
Midler fra budget 2020 på 0,050 mio. kr. til ”Anholt Grøn Ø ”er uforbrugte og bliver
behandlet sideløbende i overførselssagen.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at forvaltningen kan udmønte op til
0,100 mio. kr. fra midler til landsbysamarbejder til udviklingsplan for Anholt.
Bilag:
1 Åben Ansøgning fra Anholt Borgerforening
2 Åben Hjælp

til

udviklingsplan

2040
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finansieringsmodeller
3 Åben Hjælp til udviklingsplan 2040 for Anholt - Model for Ø-konsulent

44173/21

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-04-2021
Kultur- og fritidsudvalget besluttede, at forvaltningen kan udmønte op til 0,100 mio. kr. fra
midler til landsbysamarbejder til udviklingsplan for Anholt som medfinansiering i forbindelse
med ansøgning til Region Midtjyllands pulje til bæredygtige landsbyer.
Såfremt ansøgning til Region Midtjyllands pulje til bæredygtige landsbyer ikke
imødekommes,

skal

udvalget

orienteres,

landsbysamarbejder.
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Bevilling af midler til ansøgning vedr. Stenvad
01.00.05.P00

21/4874

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Landsbyklyngen MIN har kontaktet forvaltning og politikere med en opfordring til, at
Norddjurs Kommune søger Region Midtjyllands pulje til bæredygtige landsbyer.
Kultur- og fritidsudvalget skal derfor beslutte, om der skal reserveres 0,100 mio. kr. fra
udviklingspuljen til en ansøgning til Region Midtjylland vedr. Stenvad, der kan bruges til
medfinansiering i form af administrative timer eller kontanter hos Region Midtjyllands pulje
til bæredygtige landsbyer.
Kultur- og fritidsudvalget skal også beslutte, om der skal sendes en ansøgning i maj eller
eventuelt til næste runde i efteråret.
Opfordringen til kommunen om at søge kommer blandt andet på baggrund af et borgermøde
afholdt i Stenvad i juni 2020. Forvaltningen har modtaget et referat, der oplister en lang række
udfordringer og potentialer samt handlinger og indsatser, men der foreligger ikke en regulær
ansøgning. Ansøgning skal sendes med tilhørende tids- og handleplan samt økonomi til
Region Midtjylland senest den 3. maj 2021.
Region Midtjyllands pulje til bæredygtige landsbyer støtter projekter med op til 0,100 mio.
kr., forudsat minimum tilsvarende egenfinansiering. Norddjurs Kommune vil således skulle
finde tilsvarende økonomi via kontante midler og/eller via medarbejdertimer.
Forvaltningen bemærker, at der på nuværende tidspunkt er mange initiativer i gang i Stenvad,
dels er der Landsbyklyngens forhåndstilsagn om midler fra Realdania m.fl. til mødestedet
Folkets Fabrik. Norddjurs Kommunes Kommuneplan 2021 er endnu ikke endeligt vedtaget,
men omhandler Stenvad som omdannelseslandsby.
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Forvaltningen gør også opmærksom på, at der ønskes ansøgt samme pulje hos Region
Midtjylland, som i sagen vedrørende udviklingsplan på Anholt. Forvaltningen bemærker i den
forbindelse, at det ikke anses realistisk at få støtte til to projekter i samme ansøgningsrunde
hos Region Midtjylland. Derfor vurderer forvaltningen på baggrund af ovenstående, at det vil
være strategisk fordelagtigt at udskyde Stenvads ansøgning til efteråret 2021, hvor Region
Midtjylland igen har ansøgningsrunde. Dette giver tid til at kvalificere en eventuel ansøgning,
ligesom Stenvads position som potentiel omdannelseslandsby i Kommuneplan 2021 vil være
afklaret, og der således kan tages udgangspunkt i det faktum.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021.
Økonomiske konsekvenser
Såfremt udvalget beslutter, at der skal udarbejdes en ansøgning til Region Midtjylland, vil der
skulle afsættes op til 0,100 mio. kr. fra udvalgets puljer.
Restbudget i udvalgets udviklingspulje udgør inden dette møde 0,292 mio. kr.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at udvalget beslutter, om der skal
reserveres 0,100 mio. kr. fra udviklingspuljen til en eventuel ansøgning vedr. Stenvad til
Region Midtjylland i efteråret.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-04-2021
Kultur- og fritidsudvalget besluttede at reservere 0,100 mio. kr. fra udviklingspuljen til en
ansøgning vedr. Stenvad til Region Midtjylland i maj måned. Ansøgning udarbejdes med
inddragelse af borgerforeningen og Landsbyklyngen MIN.
Såfremt ansøgning til Region Midtjyllands pulje til bæredygtige landsbyer ikke
imødekommes, skal udvalget orienteres, og beløbet tilbageføres til udviklingspuljen.
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Retningslinjer for tilskud samt ansøgning om padelanlæg i Norddjurs Kommune
18.15.00.A00

21/3128

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Forvaltningen er bekendt med, at der flere steder i kommunen arbejdes med etablering af
padelanlæg. Der er allerede givet tilskud til den første bane i Grenaa, og nu har Fjellerup og
Omegns Borgerforening og Fjellerup Idrætsforening indsendt en ansøgning om tilskud på
0,125 mio. kr. til at etablere en padelbane på et eksisterende tennisanlæg. Ansøgningen er
vedlagt.
For at alle interesserede kan komme i betragtning til at få behandlet deres ansøgning, og
placering mv. ikke afgøres ud fra, hvem der først har indsendt en ansøgning, foreslår
forvaltningen, at udvalget træffer en principbeslutning om håndtering af padelsager i
Norddjurs Kommune.
Ansøgninger vedrørende etablering af padelanlæg henvises til at søge den strategiske
anlægspulje, som i 2021 er på 1,0 mio. kr. og som behandles på nærværende dagsorden.
Udmøntning af den strategiske anlægspulje er for nuværende i høring og forventes tidligst
klar til at behandle ansøgninger i juni 2021. På den baggrund foreslår forvaltningen, at
behandling af den konkrete ansøgning udskydes til kultur- og fritidsudvalgets møde den 21.
juni 2021. Her kan andre ansøgninger og interessetilkendegivelser samles og behandles som
én samlet sag.
Såfremt det besluttes at begrænse kommunalt støttede padelanlæg, vil alle idrætsforeninger i
Norddjurs Kommune via foreningsportalen blive gjort opmærksomme på, at der laves en
samlet padelsag, så idrætsforeningerne har mulighed for at fremsende en ansøgning, hvis de
ønsker.
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På baggrund af erfaringer fra andre kommuner omkring håndtering af ansøgninger om
kommunal medfinansiering til padelanlæg, har Køge Kommune lavet en undersøgelse af 10
kommuners erfaringer med anlæg og drift af padelanlæg. Her tegner sig et billede af, at
padelanlæg etableres i samarbejde med allerede eksisterende tennisklubber og med et
kommunalt anlægstilskud. Samtidig drifter størstedelen af foreningerne selv padelanlægget,
med mulighed for at udbyde restkapacitet til selvorganiserede og turister.
Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til både placerings- og tilskudsmuligheder for
kommunalt støttede padelanlæg.
For placeringsmuligheder foreslås, at
1) der etableres ét padelanlæg i hvert bybånd, eller
2) der for nuværende etableres ét padelanlæg i Grenå, ét i Fjellerup og ét i Auning.
Forvaltningen foreslår placeringsmulighed 2, hvor der etableres tre padelanlæg i et geografisk
spredt område. Herefter kan man afvente søgning til disse, så man ikke risikerer at få etableret
et for stort antal padelanlæg med deraf efterfølgende svigtende økonomisk grundlag for
driften.
For tilskudsmuligheder til kommunalt støttede padelanlæg foreslås, at
1) der kun gives støtte til anlæg søgt af frivillige folkeoplysende foreninger
(idrætsforeninger) på kommunal jord eller selvejende haller
2) padelanlæg med kommunal medfinansiering skal være i forbindelse med et
eksisterende kommunalt eller foreningsejet idrætsanlæg
3) kommunalt tilskud til etablering ikke udløser kommunaldrift, og ansøger sørger selv
for de nødvendige tilladelser til byggeriet
4) indtægter fra udlejning af banerne tilfalder foreningen, der til gengæld har det fulde
ansvar for drift og vedligehold samt fjernelse ved ophør af aktiviteten.
Retningslinjerne er ikke et udtryk for, at der på sigt vil blive etableret padelanlæg med
kommunalt tilskud i alle bybånd eller ovenstående byer, men blot en geografisk begrænsning i
mulighederne for at opnå støtte.
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Beslutningen forhindrer ikke, at der kan etableres forenings- eller kommercielt drevne
padelanlæg.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er sammenhæng til idræts- og fritidspolitikken, hvor der arbejdes for at udvikle
tidssvarende faciliteter. Der er for nuværende ikke en kommunal strategi for faciliteter, men
det er en prioriteret opgave under ”Rum og Rammer” i ”Bevæg dig for livet” aftalen.
Der er sammenhæng til plan- og udviklingsstrategien for så vidt, da der arbejdes med
spredning ved etablering i bybånd.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at
1. der tages stilling til en begrænsning i antallet af placeringsmuligheder for padelanlæg i
Norddjurs Kommune
2. øvrige retningslinjer for tilskudsmuligheder godkendes
3. ansøgning fra Fjellerup og Omegns Borgerforening og Fjellerup Idrætsforening
henvises til at ansøge den strategiske anlægspulje.
Bilag:
1 Åben Ansøgning padelbane Fjellerup

48147/21

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-04-2021
Ad 1. Kultur- og fritidsudvalget besluttede, at der kan etableres ét padelanlæg med
kommunalt tilskud i hvert af de 4 bybånd samt ét i kystbåndet.
Ad 2. Godkendt.
Ad 3. Godkendt.
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Retningslinjer for udmøntning af strategisk pulje til idrætshaller
18.00.00.A00

21/2029

Åben sag

Sagsgang
KFU, høring, KFU, ØK, KB
07.04.21 Forvaltningen bemærker
Kriterier for udmøntning af strategisk pulje til idrætshaller har været i høring i perioden 17.
marts til 17. april 2021. Kultur- og fritidsudvalget skal godkende kriterierne efter høringen.
Sagsfremstilling
I budget 2021-2024 er afsat en pulje til halinvesteringer med 1 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr.
årligt i 2022 og 2023. Aftalepartierne har lagt vægt på, at der arbejdes ud fra en strategisk og
helhedsorienteret tilgang. Puljen er forankret i kultur- og fritidsudvalget.
I nærværende sag skal der tages stilling til kriterier gældende for puljen i 2021 samt
overslagsårene 2022 og 2023.
Kriterier for tildeling af strategisk anlægspulje:
Investeringer eller bygningsmæssige ændringer der tilgodeser en mere fleksibel brug


Øget tilgængelighed herunder selvbetjening



Forlængelse af sæson - udvikling af facilitetsdele, fx klubhuse, så de kan benyttes om
vinteren



Byggeri eller indretning til nye brugergrupper eller imødekommelse af nye tendenser



Tilbygning eller ombygning, hvis der kan dokumenteres et behov for dette, fx lette
tilgængelighed



Nedrivning af utidssvarende faciliteter



Delvis finansiering via ikke kommunale midler vil blive vægtet positivt i den samlede
vurdering af projektet.
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Ansøgere er kommunale haller, der har anviste foreninger, selvejende eller foreningsdrevne
haller, lokaler og klubfaciliteter. Private anlæg, hvor foreninger lejer sig ind, kan ikke tildeles
støtte fra puljen.
Projekter, hvortil der ønskes støtte fra strategisk pulje i 2021, kan indsendes løbende. Der skal
søges om minimum 0,050 mio. kr.
Fra puljen kan der administrativt anvendes op til 0,250 mio. kr. årligt, og der kan udmøntes til
projekter op til 0,05 mio. kr. til faciliteter, der ikke modtager faste driftstilskud efter samme
retningslinjer.
Der er i kriterierne lagt vægt på ordene strategisk og helhedsorienteret. Der er derfor ikke tale
om en ny renoveringspulje, men en pulje der skal udvikle eksisterende faciliteter til ændrede
brugerønsker, kommende krav og tendenser, mens der fortsat er fokus på at øge
tilgængeligheden og dermed også understøtte en bredere kreds af brugere.
Tidsplan:
Godkendelse af kriterier og proces for udmøntning i KFU

15. marts 2021

Høring hos ældre-, handicap-, fritids- og idrætsråd

17. marts - 17. april 2021

Godkendelse af kriterier og anlægsbevilling KFU

26. april 2021

Godkendelse af kriterier og anlægsbevilling ØK

11. maj 2021

Godkendelse af kriterier og anlægsbevilling KB

18. maj 2021

Ansøgninger kan behandles på KFU

21. juni 2021

(løbende ansøgningsfrist)
Ansøgning om anlægsbevilling til puljen 2022

Januar 2022

Administrationspraksis for strategisk pulje til idrætshaller er vedlagt.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Idræts- og fritidspolitikken, hvor der arbejdes for at udvikle tidssvarende faciliteter. Der er for
nuværende ikke en kommunal strategi for faciliteter, men det er en prioriteret opgave under
”Rum og Rammer” i ”Bevæg dig for livet” aftalen.
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Økonomiske konsekvenser
Puljen er på 1 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. årligt i 2022 og 2023. I puljen på 1 mio. kr. i 2021
er der afsat et anlægstilskud til finansiering af sikringsanlæg til Nørager Multihal. Dette er
dog etableret allerede i 2019 og kan derfor ikke opnå anlægstilskud.
Puljen er derfor på 1 mio. kr., og Nørager Multihal opfordres til at søge puljen i forbindelse
med nye initiativer ved hallen.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at kriterier for udmøntning af
strategisk pulje til idrætshaller godkendes og sendes i høring.
Bilag:
1 Åben Puljemidler kultur- og fritidsudvalget - strategisk pulje til idrætshaller

33433/21

2 Åben Udtalelse fra formandskabet i ældrerådet

57921/21

3 Åben Høringssvar fra handicaprådet

57918/21

4 Åben Høringssvar fra fritidsrådet

57358/21

5 Åben Høringssvar fra idrætsrådet

58917/21

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 15-03-2021
Godkendt.
I kriterier for tildeling af strategisk anlægspulje tilføjes ”Samarbejder, der giver mening, hvor
målet er optimering og bedre udnyttelse af anlægsressourcer”.
07.04.21 Forvaltningen bemærker
Kriterier for udmøntning af strategisk pulje til idrætshaller har i perioden 17. marts til 17.
april været i høring, hvor ældre-, handicap-, fritids- og idrætsrådet var inviteret til at indsende
høringssvar. Alle har indgivet høringssvar, og disse er vedlagt.
Ældrerådet har taget kriterierne til efterretning. Mens handicap-, idræts- og fritidsrådets
høringssvar kan ses i nedenstående tabel.
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Høringssvar fritidsrådet
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Forvaltningens bemærkninger

Forslag til
ændring

1

Det er vigtigt, der kan dokumenteres et Nuværende kriterier rummer ikke Ja
reelt behov.

dette krav. Udvalget tager stilling til,
om ”dokumentation af behov” skal
opstilles som et kriterie.

2

Sæsonforlængelse

er

indført

flere Vurderes som en tilkendegivelse af,

steder, men er en naturlig ting, da at kriteriet med forlængelse af sæson
mange aktiviteter dyrkes hele året.
3

er en god idé.

Øget tilgængelighed bør vel høre Udvalget

tager

under den eksisterende pulje via kriteriet

”Øget

Handicaprådet/ VUP.
4

stilling

til,

om Ja

tilgængelighed

herunder selvbetjening” skal udgå.

Tilskud til nedrivning bør vel høre Udvalget
under foreningernes almindelige drift.

kriteriet

tager

stilling

til,

”Nedrivning

om Ja
af

utidssvarende faciliteter” skal udgå.
5

Finansiering fra anden end kommunal Vurderes som en tilkendegivelse af,
side er altid velkommen. Der hentes at kriterie med delvis finansiering er

Nr.

allerede mange kr. ude fra.

en god idé.

Høringssvar idrætsrådet

Forvaltningens bemærkninger

Forslag til
ændring

6

At foreningslivets behov for tilpasning Vurderer, at det rummes i kriteriet
af faciliteterne ikke er nævnt i ”Tilbygning eller ombygning, hvis
kriterierne for brug af midler.

der kan dokumenteres et behov for
dette, fx lette tilgængelighed”.

7

Vi finder at disse kriterier ikke Udvalget tager stilling til følgende Ja
tilfredsstillende

understøtter

eksisterende

den forslag:, at ”nye brugergrupper”

traditionelle erstattes med ”flere brugergrupper”, i

foreningsidræt. Idrætsrådet mener, at kriteriet ”Byggeri eller indretning til
ansøgninger

til

puljen

ikke

må nye
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resultere i at nuværende brugere bliver imødekommelse af nye tendenser”.
ringere stillet.
8

Idrætsrådet mener at 25% af en pulje, Udvalget

tager

stilling

til,

om Ja

der kan bruges administrativt er en for følgende skal udgå: ”Fra puljen kan
stor del, uden kriterier.

der administrativt anvendes op til
0,250 mio. kr. årligt”.
Fritidsrådet

har

også

denne

bemærkning.
Forvaltningen

bemærker,

at

administrativ udmøntning naturligvis
er i henhold til vedtagne kriterier.
Nr.

Høringssvar handicaprådet

Forvaltningens bemærkninger

Forslag til
ændring

9

Handicaprådet mener, at der bør Udvalget tager stilling til, om der Ja
afsættes

midler

til

bedre skal øremærkes beløb til puljen til

tilgængelighed i hallerne, herunder:

bedre tilgængelighed i hallerne, og i
så fald, fastsætte beløbets størrelse.

10

Niveaufri adgang, så kørestolsbrugere Eksemplerne vurderes at indgå i
har bedre adgang til såvel hallerne allerede eksisterende kriterier, med
samt omklædningsrum og toiletter.
Etablering

af

bl.a. øget tilgængelighed og nye

separate brugergrupper.

omklædningsfaciliteter til fysisk - og
psykisk handicappede i hallerne.
Etablering

af

motionsstier

mm.,

således at de er tilgængelige for alle.
Dette med henvisning til projektet
“Bevæg dig for livet”.
Anbefaling om teleslynger i rum, hvor
der er kulturelle aktiviteter.
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Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at høringssvar drøftes, og at der tages
stilling til eventuelle ændringer.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-04-2021
Drøftet.
Kultur- og fritidsudvalget indstiller, at
1. der indarbejdes en ændring i kriteriet ”Byggeri eller indretning til nye brugergrupper
eller imødekommelse af nye tendenser”, så ”nye brugergrupper” erstattes med ”flere
brugergrupper”. (Kommentar nr. 7 i ovenstående skema)
2. der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til strategisk pulje til idrætshaller finansieret af
det afsatte beløb til halinvesteringer på investeringsoversigten i budget 2021.
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Udviklingsplan for Bybånd Syd
18.15.00.A00

20/7950

Åben sag

Sagsgang
KFU, høring, KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kultur- og fritidsudvalget skal godkende, at vedlagte Udviklingsplan for Bybånd Syd 20212026 sendes i offentlig høring fra 1. maj til 31. maj 2021 samt godkende tidsplan for endelig
godkendelse af Udviklingsplan for Bybånd Syd 2021-2026.
Kultur- og fritidsudvalget godkendte den 24. februar 2020 frigivelse af midler til at styrke
samarbejdet i Bybånd Syd, samt at revidere udviklingsplanen fra 2015 til at omfatte hele
Bybånd Syd. Forvaltningen igangsatte projektet i august 2020, og det forventes afsluttet i juni
2021. Bybånd Syd består af Homå, Lyngby, Trustrup, Ålsrode, Ålsø med opland. Der blev
orienteret om status på projektet på kultur- og fritidsudvalgets møde den 23. november 2020.
På

baggrund

af

tidligere

udviklingsplan,

borgermøder,

interviews

og

spørgeskemaundersøgelse har forvaltningen udarbejdet udkast til Udviklingsplan for Bybånd
Syd 2021-2026. Corona-situationen har vanskeliggjort yderligere møder. Forvaltningen har i
februar 2021 gennemført en digital spørgeskemaundersøgelse for at få flere input til
udviklingsplanen. Der er indkommet 167 besvarelser. Projektbeskrivelse og minirapport fra
spørgeskemaundersøgelsen er vedlagt.
Der er i udkast til Udviklingsplan for Bybånd Syd 2021-2026 lagt vægt på etablering af en
struktur, der bedst muligt sikrer, at der i alle fem år bliver arbejdet med planen i samarbejde
mellem borgere, forvaltning og politikere.
Der er formuleret følgende vision i Udviklingsplan for Bybånd Syd 2021-2026: Bybånd Syd et trygt og inspirerende område i vækst. Der er endvidere udpeget følgende tre overordnede
indsatsområder:


Kultur- og fritidsaktiviteter og oplevelser i naturen.
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Gode rammer for udvikling.



Bosætning og de gode fortællinger om vores område.

26-04-2021

Det har været et mål at gøre planen kort, præcis og let tilgængelig. Selve handlingerne under
indsatsområderne vil blive formuleret og arbejdet med, når der skal arbejdes med
udviklingsplanen. Det giver fleksibilitet i handlingsniveauet i forhold til, hvad borgerne gerne
vil arbejde med det aktuelle år.
Tidsplan for godkendelse af udviklingsplanen:


1. maj til 31. maj 2021 – offentlig høring af forslag til udviklingsplan



21. juni 2021 – godkendelse i kultur- og fritidsudvalget



17. august 2021 – godkendelse i økonomiudvalget



24. august 2021 – godkendelse i kommunalbestyrelsen

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Revision af lokal udviklingsplan for området syd for Grenaa er et mål i Plan- og
udviklingsstrategi 2019. Plan- og udviklingsstrategi 2019 har også et fokus på at skabe vækst
og tilflytning i det område, der kaldes Bybånd Syd. Derudover vil arbejdet koordineres med
det nye fokus på strategisk planlægning for landsbyer i Kommuneplan 2021.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at
1. Udviklingsplan for Bybånd Syd 2021-2026 drøftes
2. Udviklingsplan for Bybånd Syd 2021-2026 sendes i offentlig høring fra 1. maj til 31.
maj 2021
3. tidsplan for endelig godkendelse af Udviklingsplan for Bybånd Syd 2021-2026
godkendes.
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Bilag:
1 Åben Udkast: Udviklingsplan Bybånd Syd 2021-2026

45520/21

2 Åben Styrket samarbejde i Bybånd Syd - projektbeskrivelse

70354/20

3 Åben Rapport med besvarelser fra spørgeskema

49062/21

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-04-2021
Ad 1. Drøftet.
Ad 2. Godkendt.
Ad 3. Godkendt.
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Orientering om udmøntning af midler til landsbysamarbejde
18.15.00.A00

20/7950

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
I budget 2020 og 2021 er der afsat forskellige poster til landsbysamarbejder, landsbyklynger
og Bybånd Syd. I nærværende sag gives en samlet status på de forskellige initiativer.
Kultur- og fritidsudvalget godkendte den 24. februar 2020 frigivelse af midler til at styrke
samarbejdet i Bybånd Syd. Kultur- og fritidsudvalget blev den 21. maj 2020 orienteret om
igangsættelse af projektet indeholdende en plan for, at forvaltningen orienterer kultur- og
fritidsudvalget om status på projektet, herunder udmøntning af midler til understøttelse af
borgerdrevne projekter.
Der er i 2020 samlet givet støtte på 0,230 mio. kr. til frivillige, lokalt drevne projekter i
Bybånd Syd, der understøtter samarbejdet mellem landsbyer i området. Projekterne er
påbegyndt i 2020 og videreføres i 2021. Situationen omkring corona har selvsagt
vanskeliggjort gennemførelsen af projekterne. De sidste 0,070 mio. kr. er anvendt til frikøb af
medarbejder, da der i første del af projektet har været fokus på igangsætning af disse, mens
anden del har fokus på udviklingsplanen, der også behandles på denne dagsorden.
Følgende projekter har fået støtte:


Kunstnernetværk Bybånd Syd.



Podcastserien Gemmesteder.



Markedsdage og inspirationsworkshops Bybånd Syd.



Udvikling landsbybånd i Syd.



Flere børn til lokalområdet.



Bevægelsesdage på Toubro skolen.



Kunstkoncert – skovprojekt.
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Landsbyklyngen MIN Midt I NordDjurs har i 2020 modtaget i alt 0,150 mio. kr.
Landsbyklyngen MIN Midt I NordDjurs har ansøgt midlerne til strategiske indsatsområder,
herunder involvering og lokalt initiativ, kommunikation, udvikling af landsbyer/målrettet
arbejde med bosætning samt finansiering fase 1 Folkets Fabrik.
Landsbysamarbejdet Øster Alling, Vester Alling og Liltved har i 2020 modtaget 0,050 mio.
kr. Gennem aktiviteter og arrangementer styrkes landsbyerne Vester Alling, Fløjstrup, Øster
Alling og Liltved i samarbejdet om at skabe et rekreativt område i det nye vådengeområde
mellem Vester Alling og Øster Alling - omkring Allingåen. Visioner for området er at få
skabt stiforløb, såsom trampestier og grusstier, som forbinder landsbyerne i området. Desuden
har samarbejde om kunst i landsbykirker modtaget tilsagn for 2021.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Understøttelse

af

landsbysamarbejde

har

sammenhæng

til

Norddjurs

Kommunes

Landdistriktsstrategi. Udarbejdelse af udviklingsplan for området syd for Grenaa er et mål i
Plan- og udviklingsstrategi 2019.
Økonomiske konsekvenser
På budget 2020 og 2021 er der under kultur- og fritidsudvalget afsat midler til understøttelse
af landsbysamarbejde.
I 2020 blev der udmøntet 0,150 mio. kr. til Landsbyklyngen MIN Midt I NordDjurs samt
0,050 mio. kr. til landsbysamarbejde i Øster Alling, Vester Alling og Liltved.
I 2021 er der på budgettet afsat 0,204 mio. kr. til initiativer til landsbysamarbejde, 0,300 mio.
kr. til understøttelse af projekter og udarbejdelse af udviklingsplan i Bybånd Syd samt 0,100
mio. kr. til Landsbyklyngen MIN Midt I NordDjurs. Efter aftale udbetales tilskud for 2021 til
Landsbyklyngen MIN Midt I NordDjurs, når regnskab for 2020 er indsendt til forvaltningen.
Af de 0,204 mio. kr. til initiativer til landsbysamarbejde er der foreløbigt givet tilsagn til
projekt ”Kunst i kirkerne”, som er et samarbejdsprojekt blandt frivillige i seks sogne i Fornæs
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Pastorat. Tilsagnet er givet på 0,050 mio. kr., og projektet forventes afholdt i juli 2021. De
øvrige midler udmøntes løbende efter ansøgning.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-04-2021
Til efterretning.
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Orientering om status på kultur- og fritidsområdet
00.01.00.A00

21/1269

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
I denne sag redegøres for status på de aktuelle og foreløbige konsekvenser af Corona-krisen
på kultur- og fritidsudvalgets område i Norddjurs Kommune.
Forvaltningen har i april 2021 været i kontakt med flere større tilskudsmodtagere og aktører
på området samt en repræsentativ række aktører med kendte udfordringer i kommunen.
Aktørernes oplysninger om tiltag er vedlagt som lukket bilag.
Der er løbende kommet lov- og hjælpepakker på kultur- og fritidsområdet i forbindelse med
Covid-19. Der er linket til råd og vejledning vedrørende disse fra kommunens hjemmeside og
etableret en kommunal hotline i afdelingen for kultur, fritid, turisme og biblioteker, så
foreninger og andre kan ringe og få hjælp.
Kultur- og fritidsområdet
For aktiviteter inden for kultur- og fritidsområdet er følgende i hovedtræk med i genåbningen
på nuværende tidspunkt under hensyntagen til retningslinjer:


Der er åbnet uden coronapas for indendørsidræt i organiseret regi for børn og unge
under 18 år samt over 70 år med coronapas.



Museer og turistbureau er åbne.



Bibliotekerne åbnede den 21. april mod fremvisning af coronapas.



Kulturskolerne blev trods usikkerhed en del af genåbningsplanen og afventer nærmere
retningslinjer.

Allerede den 6. maj er der planlagt yderligere genåbninger, og alle faciliteter er yderst
fleksible i arbejdet med klargøring.
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Generelle retningslinjer og flere oplysninger for kultur- og fritidsområdet findes på
Kulturministeriets hjemmeside her.
Denne fase kræver mulighed for nedlukninger på sogneniveau, også her vil de eventuelt
berørte faciliteter få besked direkte.
Status på puljer og kompensationsordninger
Oversigt over nationale hjælpepakker til kulturlivet findes på Kulturministeriets hjemmeside
her.

Lokale tiltag
Da der er åbnet for indendørs foreningsidræt, har forvaltningen aftalt med selvejende haller og
skoler, at der kan trænes frem til skolernes sommerferie uden beregning. Hvis foreningen er
anvist i en hal, der benyttes til vaccine- eller testcenter, vil foreningen blive anvist til en
alternativ facilitet.
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

Lukket

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-04-2021
Til efterretning.
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Orientering
00.01.00.A00

20/18141

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Fra udvalgets formand:
Der er vedlagt referat og bilag fra politisk styregruppemøde den 3. marts 2021 vedr. Bevæg
dig for livet.
Der er vedlagt mail vedr. Kunstværket Mågen.
Der er vedlagt mail vedr. Projekt "Fjellerup Strandliv".
Fra kultur- og fritidsudvalgets medlemmer:
Fra chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker:
Der er vedlagt en oversigt over medlemmer i gebyrordningen.
Status på fondsansøgninger og byggesag vedrørende Grenaa Idrætscenter.
Timefordelingen er godkendt i alle haller.
Planlagte møder og arrangementer i 2021:
Dato

Arrangement

2.-6. juni 2021

Idrætsmødet

Sted

Deltagere

Andet

– Online

link

- Maltfabrikken Ebeltoft

link

Idrættens
Folkemøde
Aalborg
3. juni 2021

Kulturforum

9.30-14.00

Åbning

af

14.00-15.30

Cultural

Impact

Now!
Uge

link

34/2021 Kulturmødet
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Mors

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 Referat fra politisk styregruppemøde den 3. marts 2021 - BDFL

49131/21

2 Åben Slides fra politisk styregruppemøde den 3. marts 2021 - BDFL

49136/21

3 Åben Præsentation på politisk styregruppemøde den 3. marts 2021 - BDFL

49139/21

4 Åben Præsentation af Benchmark 2020 - BDFL

49137/21

5 Åben Idræts og motionsvaneundersøgelser - BDFL

49144/21

6 Åben Kunstværket Mågen

58658/21

7 Åben Fjellerup Strandliv

58689/21

8 Åben Notat medlemmer i gebyrordning

51031/21

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-04-2021
Til efterretning.
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Arbejdsplan 2021
00.01.00.P35

20/18138

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 2021, herunder de sager der er kendskab til ifølge
budgetaftalen. Arbejdsplanen vil løbende blive opdateret. Arbejdsplan 2021 er vedlagt.
På dette udvalgsmøde var der planlagt dialogmøde med Baunhøj Mølle, men da bestyrelsen
ikke ønsker online afholdelse, blev mødet aflyst. Mødet holdes i stedet i 2022.
På udvalgsmøde den 31. maj 2021 er der planlagt dialogmøde med Norddjurs Biblioteker kl.
16.00-16.45 og dialogmøde med Pavillonen kl. 19.00-19.45. Hvis det er muligt med fysisk
deltagelse, afholdes mødet på Grenaa Bibliotek.
Kultur- og fritidsudvalget drøfter, hvilke emner der skal med på dagsordenen til møderne.
Forvaltningen foreslår følgende emner til dialogmødet med Norddjurs Biblioteker:


Præsentation af ny biblioteksleder



Orientering om status på biblioteksområdet



Samspil med skoler og ungdomsinstitutioner



Hvad betyder Covid-19 for bibliotekerne?

Norddjurs Biblioteker har ikke yderligere emner til dagsordenen.
Forvaltningen foreslår følgende emne til dialogmødet med Pavillonen:


Covid-19 situationen.
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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. emner til dialogmøder med Norddjurs Biblioteker og Pavillonen drøftes
2. arbejdsplanen godkendes.
Bilag:
1 Åben Arbejdsplan KFU 2021

148183/20

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-04-2021
Ad 1. Drøftet.
Ad 2. Godkendt.

38

Kultur- og fritidsudvalget

15.

26-04-2021

Supplerende ansøgning til arvepuljen - Vandcenter Djurs
00.05.10.Ø34

14/10047

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har modtaget en supplerende ansøgning til arvepuljen fra Vandcenter Djurs
a.m.b.a. til projektet Escape Rooms – nyskabende skoleformidling på 0,030 mio. kr. Den
supplerende ansøgning til projektet vedr. øgede udgifter til brandklassificering og -sikring, der
er blevet dyrere end først antaget. Kultur- og fritidsudvalget skal beslutte, om ansøgningen
skal imødekommes.
Vandcenter Djurs modtog i maj 2020 et tilsagn på 0,425 mio. kr. til projektet Escape Rooms,
heraf udgjorde udgift til brandsikring 0,008 mio. kr.
Norddjurs Kommune har modtaget ca. 1,177 mio. kr. i arv efter Svend Carlo Svenningsen.
Kommunalbestyrelsen har på møde den 27. august 2019 besluttet, at arven anvendes til glæde
for børn og unge i Grenaa, og at der sker en delt udmøntning af arven således:


Der kan ansøges fra men ikke begrænset til 0,200 mio. kr. til en blivende
kulturinstallation i Grenaa by.



De resterende midler, som udgangspunkt 0,970 mio. kr., placeres i en pulje under
kultur- og fritidsudvalget, hvor der udmøntes efter løbende ansøgning.

Formålet med den delte udmøntning er at sikre, at der skabes kultur, liv og glæde for unge i
Grenaa i en række mindre projekter, begivenheder eller installationer samt at sikre mindst én
større blivende installation.
Til prioritering af indkomne ansøgninger er der nedsat en følgegruppe bestående af 1
repræsentant fra Norddjurs Fælles Elevråd, 1 repræsentant fra ungerådet, 1 konsulent fra
kulturområdet , 1 repræsentant for Ung Norddjurs, 1 repræsentant fra Kulturskolen samt
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koordinator for Norddjurs Fælles Elevråd. Da der kun er indkommet en ansøgning om et
supplerende beløb, har følgegruppen ikke afholdt prioriteringsmøde men er orienteret om, at
sagen kommer på dagsordenen på mail.
Ansøgningen er vedlagt.
Borgmester Jan Petersen deltager i behandlingen af punktet.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er ingen væsentlig sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Der er ansøgt om et supplerende tilskud på 0,030 mio. kr. Beløbet vil efter momsrefusion
svare til et tilskudsbeløb på i alt 0,027 mio. kr. Puljens restbeløb udgør ved tilsagn til nævnte
ansøgning herefter 0,204 mio. kr. samt 0,200 mio. kr. til en kunstinstallation i Grenaa.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at udvalget tager stilling til, om
ansøgningen skal imødekommes.
Bilag:
1 Åben Supplerende ansøgning - Escape Rooms
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-04-2021
Godkendt.

40

56793/21

Kultur- og fritidsudvalget

16.

26-04-2021

Statusmøde med VisitAarhus
00.01.00.P35

20/18138

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
VisitAarhus er inviteret til statusmøde med kultur- og fritidsudvalget kl. 18.15-19.00.
Fra VisitAarhus deltager partner- og servicedirektør Liselotte Nis-Hanssen.
Borgmester Jan Petersen og kommunaldirektør Christian Bertelsen deltager under punktet.
Liselotte Nis-Hanssen holder oplæg med udgangspunkt i vedlagte afrapportering af
resultatkontrakt, den kommende strategi og samarbejdet om udvikling af turismen.
Punkt fra kultur- og fritidsudvalget:


VisitAarhus kommende strategi.

VisitAarhus er Aarhusregionens officielle turistorganisation (DMO), der dækker over
storbyen Aarhus samt de omkringliggende byer og områder Djursland, Favrskov, Silkeborg,
Skanderborg, Randers og Viborg.
Destinationssamarbejdet blev dannet af organisationen VisitAarhus i 2019 og omfatter i dag
otte øst- og midtjyske kommuner. VisitAarhus er en erhvervsdrivende fond, der har til formål
at medvirke til at udvikle turismen, markedsføre destinationen som rejsemål for ferie- og
erhvervsturister samt bidrage til, at turismen i området skaber resultater lokalt, regionalt og
nationalt.
26.04.21 Forvaltningen bemærker
Oplæg fra VisitAarhus er vedlagt.
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Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er sammenhæng til erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken, der har turisme som en
erhvervsmæssig styrkeposition.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Chef for kultur fritid, turisme og biblioteker indstiller, at punktet drøftes.
Bilag:
1 Åben Norddjurs Afrapportering af resultatkontrakt vedr. 2020

51030/21

2 Åben Oplæg afrapportering og strategi Visit Aarhus

61749/21

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-04-2021
Drøftet.
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Godkendelse af beslutningsprotokol
00.01.00.P35

20/18138

Åben sag

Sagsgang
KFU
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Bilagsoversigt
1.

2.

Budgetopfølgning pr. ultimo marts måned 2021 for kultur- og fritidsudvalget
1.

KFU Bilag til marts måneds budgetopfølgning 2021 (55049/21)

2.

Anlægsoversigt pr. ultimo marts (57837/21)

Kattegatcentrets Masterplan - Tinglysning
1.

3.

Drifts- og samarbejdsaftale med Kyst- og Fjordcentret
1.

4.

Drift og samarbejdsaftale 2021 ØrumAktivCenter (47400/21)

Ansøgning om støtte til Djurslands Rideklub
1.

6.

Udkast til driftsaftale Kyst og Fjordcentret (48936/21)

Djurslandsskolens brug af skoletimer i Ørum Aktiv Center
1.

5.

Tilbagebetalingsdeklaration (53499/21)

Djurslands Rideklub corona-ansøgning (33632/21)

Bevilling af midler fra pulje til landsbysamarbejde - Anholt
1.

Ansøgning fra Anholt Borgerforening (48949/21)

2.

Hjælp til udviklingsplan 2040 for Anholt - Budget og finansieringsmodeller
(44172/21)

3.
8.

Retningslinjer for tilskud samt ansøgning om padelanlæg i Norddjurs Kommune
1.

9.

Hjælp til udviklingsplan 2040 for Anholt - Model for Ø-konsulent (44173/21)

Ansøgning padelbane Fjellerup (48147/21)

Retningslinjer for udmøntning af strategisk pulje til idrætshaller
1.

Puljemidler kultur- og fritidsudvalget - strategisk pulje til idrætshaller (33433/21)

2.

Udtalelse fra formandskabet i ældrerådet (57921/21)

3.

Høringssvar fra handicaprådet (57918/21)

4.

Høringssvar fra fritidsrådet (57358/21)
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5.
10.

12.

14.

1.

Udkast: Udviklingsplan Bybånd Syd 2021-2026 (45520/21)

2.

Styrket samarbejde i Bybånd Syd - projektbeskrivelse (70354/20)

3.

Rapport med besvarelser fra spørgeskema (49062/21)

Lukket punkt - Orientering om status på kultur- og fritidsområdet

1.

Referat fra politisk styregruppemøde den 3. marts 2021 - BDFL (49131/21)

2.

Slides fra politisk styregruppemøde den 3. marts 2021 - BDFL (49136/21)

3.

Præsentation på politisk styregruppemøde den 3. marts 2021 - BDFL (49139/21)

4.

Præsentation af Benchmark 2020 - BDFL (49137/21)

5.

Idræts og motionsvaneundersøgelser - BDFL (49144/21)

6.

Kunstværket Mågen (58658/21)

7.

Fjellerup Strandliv (58689/21)

8.

Notat medlemmer i gebyrordning (51031/21)

Arbejdsplan 2021
Arbejdsplan KFU 2021 (148183/20)

Supplerende ansøgning til arvepuljen - Vandcenter Djurs
1.

16.

(Lukket bilag)

Orientering

1.
15.

Høringssvar fra idrætsrådet (58917/21)

Udviklingsplan for Bybånd Syd

1.
13.

26-04-2021

Supplerende ansøgning - Escape Rooms (56793/21)

Statusmøde med VisitAarhus
1.

Norddjurs Afrapportering af resultatkontrakt vedr. 2020 (51030/21)

2.

Oplæg afrapportering og strategi Visit Aarhus (61749/21)
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