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1. Biblioteksstruktur
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/22259
- 212555 Åben: Oversigt over muligheder for nye tiltag i 2008
- 213146 Åben: Budgetalternativer 2008 - nedlæggelse af biblioteksfilialer
- 219298 Åben: Udtalelse fra Gedsted og Omegns Beboerforening

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2008 vedr. biblioteksområdet ”er der enighed om, at der foretages en
besparelse på kr. 355.000. Fritids- og Kulturudvalget foretager senere en indstilling til
Byrådet angående den fremtidige struktur på området. Derfor er der ikke truffet endelig
beslutning om evt. lukning af biblioteksfilialer, eller blot en reduktion af medarbejderstaben svarende til det sparede beløb”.
Vesthimmerlands Biblioteker foreslår besparelsen udmøntet ved nedlæggelse af alle 3
biblioteksfilialer
Benyttelsen af biblioteksfilialerne har gennem de senere år været stærkt faldende.
Alle filialerne har et begrænset udlån, svarende til mellem 5000-8000 materialeenheder
pr. år – en halvering på 10 år.
Alle filialer foreslås i konsekvens heraf nedlagt og vil kunne bidrage således:
Hornum med 8 ugentlige åbningstimer:
kr. 132.750
Gedsted med 8 ugentlige åbningstimer:
kr. 129.162
Ranum med 14 ugentlige åbningstimer:
kr. 277.294
Nedlæggelse af filialerne i alt
kr. 539.206
Den ekstra besparelse, som nedlæggelsen vil indebære, foreslår biblioteket anvendt til
mere fremadrettede biblioteksformål og til at afbøde eventuelle negative konsekvenser
for afstandshandicappede.
Vesthimmerlands Biblioteker kan ikke anbefale besparelsen udmøntet ved reduktion af
medarbejderstaben, da dette vil indebære serviceforringelser og nedskæring af åbningstiderne i kommunens fire hovedbyer.
Økonomi:
Samlet besparelse på kr. 539.206. Besluttet besparelse kr. 355.000.
Provenue kr. 184.206.
Administrationen indstiller:
- at filialerne i Hornum, Gedsted og Ranum nedlægges.
- at besparelsen på kr. 355.000 udmøntes og
- at provenuet på kr. 184.206 anvendes til fremadrettede biblioteksformål.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 08-11-2007
Indstillingen godkendt.
Sagen sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Landsbyrådet.
Indkøb af bogbil prioriteres.
Ninni Lodahl Gjessing tager forbehold.
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Beslutning i Ældreråd den 19-11-2007
Ældrerådet kan ikke anbefale en ændring af nuværende biblioteksstruktur, idet den kollektive transport ikke understøtter en central placering af bibliotekerne.
Egon Andersen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.
Beslutning i Handicapråd den 19-11-2007
Handicaprådet påpeger at provenuet skal anvendes til mere fremadrettede biblioteksformål men også afbøde negative konsekvenser for afstandshandicappede.
Lisbeth Nielsen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Landsbyudvalget den 28-11-2007
Landsbyudvalget finder nedlæggelse af biblioteksfilialerne uheldig, da den offentlige service i landsbyerne ikke må forringes. En væsentlig del af kommunens befolkning bor i
landområderne, og det er derfor vigtigt, at servicen opretholdes på anden vis (bogbil).
Aase Hansen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.
Suppleant Helle Knudsen deltog i punktet.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 06-12-2007
Filialerne i Hornum, Gedsted og Ranum nedlægges.
Provenuet anvendes til nye tiltag i Ranum og landdistrikterne og etablering af kørselsordning.
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2. Biblioteksstruktur - Indkøb af bogbus
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/22259
- 219327 Åben: Oversigt over muligheder for nye tiltag i 2008
- 219326 Åben: Indkøb og drift af bogbil
- 219324 Åben: Budgetalternativer - anlæg - biblioteker

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 8. november 2007 administrationens
indstilling om nedlægning af de resterende filialer og at det herved fremkomne provenu,
kr. 184.206 anvendes til fremadrettede biblioteksformål med en tilføjelse om at sagen
sendes til høring i Ældre- Handicap- og Landsbyråd samt at indkøb af bogbil prioriteres.
Indkøb og drift af bogbil
Biblioteket har som budgetalternativ – anlæg fremsendt ønske om kr. 150.000 til indkøb
af en bogbil (varevogn til transport af biblioteksmaterialer)
Såfremt der indkøbes en bogbil forventes de årlige driftsudgifter inkl. løn at stige med kr.
83.000 kr. idet udgifter til nuværende kørselsordning kan fratrækkes.
Årlig drift af egen bogbil
Kr. 185.000
Tilkøb at 2 køredage Aalborg-Aars
Kr. 25.000
Basisomkostninger for kørsel i 2008 i alt
Kr. 210.000
Minus nuværende kørselsordning 2007
Kr. 127.099
Årlig merudgift
Kr. 82.901
Der vil således være ca. kr. 100.000 tilbage til øvrige fremadrettede formål
Administrationen indstiller:
-

at der anskaffes en bogbil (varevogn til transport af biblioteksmaterialer)
at udvalget drøfter bibliotekernes konkrete forslag til øvrige fremadrettede
formål

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 06-12-2007
Indstillingen godkendt.
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3. Årsrapport 2006 fra Stenaldercentret Ertebølle
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/8343
- 219323 Åben: Årsrapport 2006.pdf

Sagsfremstilling

Den nye bestyrelse for Stenaldercentret Ertebølle tiltrådte i april 2007, dvs. den har ikke
fungeret som bestyrelse i den periode årsrapporten vedrører. Bestyrelsen har dog efter
eget udsagn fået en rimelig indsigt i driftsåret 2006 og mener derfor også, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt
resultat.
Årets resultat er negativt med 141.268 kr., hvilket ikke er tilfredsstillende, men det er
begrundet i, at der ekstraordinært er afholdt pension på i alt 372.072 kr til ansatte i perioden 2002-2006. Driftresultatet anses derfor som det bedst opnåelige på baggrund af
den givne situation.
Administrationen indstiller
- at årsrapporten godkendes.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 06-12-2007
Indstillingen godkendt.
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4. Stenaldercentret Ertebølle - Ansøgning om ekstraordinært tilskud i 2007
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/8343
- 219321 Åben: Ansøgn. tillægsbevilling nov. 07.pdf

Sagsfremstilling

Årsrapporten for 2006 udviser et underskud, og på denne baggrund ansøger bestyrelsen
for Stenaldercentret Ertebølle om et ekstraordinært tilskud på 145.824 kr.
Administrationen indstiller
- at der ansøges om en tillægsbevilling til Stenaldercentret.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 06-12-2007
Der bevilges et tilskud på kr. 145.824, som afholdes af eget budget.
Birgitte Tetzlaff og Henrik Degn tager forbehold.
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5. Stenaldercentrets udspil om fremtidigt samarbejde
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/8343
- 219306 Åben: Bestyrelsesreferat fra d. 21. november 2007

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2008 blev det bestemt, at: "Stenaldercentret eksisterer fremover, men der skal snarest og senest i januar 2008 tages stilling til, hvorvidt
Stenaldercentret kan indgå i en større organisation på området".
Stenaldercentrets bestyrelse drøftede punktet på sit møde d. 21. november 2007, og
man kom frem til følgende muligheder for fremtidigt samarbejde: "Stenaldercenteret er
indstillet på et samarbejde i Vesthimmerlands kommune, dog således at Stenaldercenterets koncept fastholdes. Det kan være såvel administrativt, markedsføringsmæssigt,
produktudviklingsmæssigt, kompetenceudviklingsmæssigt.
Eksempelvis ser vi nogle store muligheder for samarbejde omkring Limfjorden med Limfjordsmuseet, Herregården Hessel, samt ikke mindst den mange årige samarbejdspartner på Historisk Værksted i Giver."
Administrationen indstiller
- at udspillet fra Stenaldercentrets bestyrelse drøftes.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 06-12-2007
Udvalget besluttede, at der arbejdes på etablering af et museumsråd.
Birgitte Tetzlaff og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
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6. Forslag til nye regler for medlemstilskud
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/15458
- 213298 Åben: Beregning af aktivitetstilskud efter nye principper uden grupper
- 213296 Åben: Beregning af aktivitetstilskud efter nye principper uden grupper
- 213291 Åben: Notat vedr. forslag til medlemstilskud
- 205201 Åben: Bilag til punkt på FOU dagsorden den 101007
- 219333 Åben: aktivitetstilskud - fordelt efter antal medlem
klubopdelt.xls - aktivitetstilskud - fordelt efter antal medlem
klubopdelt

Sagsfremstilling

A. Aage Mortensen (medlem af folkeoplysningsudvalget) fremsender forslag til beregning
af medlemstilskud.
Det foreslås at
- der kan opnås tilskud til aktive medlemmer under 25 år
- medlemstilskuddet fastsættes af Folkeoplysningsudvalget for et år ad gangen
- medlemstilskuddet højst kan udgøre 2/3 af årets kontingent
- der til flerstrengede foreninger gives tilskud til hver aktivitet, hvis der betales særskilt
kontingent
Medlemstilskuddets størrelse vil variere i forhold til, hvor meget man kontingentmæssigt
betaler (f. eks. 0-6 år, 7-17 år og 18-24 år).
Bilag:
Forslag fra A. Aage Mortensen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2007
Sagen videresendes til Kultur- og fritidsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Sagsfremstilling:
Administrationen har foretaget en analyse af det stillede forslag og de nuværende principper for tildeling af medlemstilskud.
Baggrunden for ændringen skal ses i lyset af et ønske om enkle og gennemskuelige principper.
Administrationen anbefaler et tilskud, der ydes på baggrun af foreningernes antal aktive
medlemmer og det i budgettet afsatte beløb. Samtidig ønskes et pointsystem, der vægter medlemmernes alder forskelligt samt at tilskuddet max. kan udgøre 2/3 af det enkelte medlems årskontingent.
Administrationen har udarbejdet et forslag til principper, der bygger på det forslag, som
Folkeoplysningsudvalget behandlede samt de henvendelser, som administrationen har
indsamlet fra foreninger, der har reageret på de besluttede principper.
Økonomi:
Det i budgettet afsatte beløb.
Administrationen indstiller:
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- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender en ændring af vægtningen af point i de forskellige alderskategorier.
- at Kultur- og Fritidsudvalget principielt godkender administrationens forslag itl ændring
af principperne for tildeling af medlemstilskud til foreningerne.
- at Kultur- og Fritidsudvalget tilbagesender forslaget til Folkeoplysningsudvalget til udtalelse før endelig godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.
Bilag:
Det til Folkeoplysningsudvalget fremsendte forslag om ændring af principper for tildeling
af medlemstilskud.
Administrationens notat og bearbejdning af det fremsendte forslag.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 08-11-2007
Sagen udsættes.
GENBEHANDLING
Adminiatrationen har på grundlag af udvalgets bemærkninger den 8. november 2007
udarbejdet nyt notat. Notatet vedlægges som bilag.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 06-12-2007
Indstillingen godkendt med vægtningen af aldersdifferentieringen 0-6 år med 1, 7-12 år
med 10, 13-18 år med 10, 19-24 år med 1 og 25 år med 0.
Henrik Degn, Ninni Lodahl Gjessing og Birgitte Tetzlaff deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
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7. Pilotprojekt - Kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/20254
- 219065 Åben: Kontraktstyring på Vesthimmerlands Biblioteker

Sagsfremstilling

Bibliotekerne i Vesthimmerlands Kommune har et ønske om – i henhold til ”Regulativ for
økonomistyring” afsnit 4.4 - at deltage i et forsøg, hvor institutionerne gives yderligere
kompetence i forhold til i dag (øget decentralisering).
Da der imidlertid ikke p.t. er udarbejdet overordnede regler herfor, tilbyder bibliotekerne,
at deltage i et pilotprojekt, der så senere kan danne udgangspunkt for udarbejdelse af de
overordnede retningslinier for kontraktstyring.
Pilotprojektet er nærmere beskrevet i vedlagte notat, og medfører:
1. Vesthimmerlands Kommunes Biblioteker omfattes af et pilotprojekt fra og med 1.
januar 2008 og ind til 31. december 2008.

2. Pilotprojektet giver Vesthimmerlands Kommunes Biblioteker en øget decentralise-

ring, idet det udmeldte budgetbeløb stilles til rådighed som en rammebevilling:
a. Ingen bindinger på løn eller andre udgifts- / indtægtsarter
b. Ingen fast personalenormering eller lønsum
c. fri overførselsadgang af overskud/underskud
3.
Pilotprojektet giver Vesthimmerlands Kommunes Biblioteker bemyndigelse
til selv at ansætte og afskedige personale.

4. Kultur- og Fritidsudvalget følger projektet nøje, og fastsætter krav om løbende
tilbagerapportering.

5. Projektet evalueres i 4. kvartal 2008, hvor der træffes beslutning om evt. forlæn-

gelse af projektet.
Vesthimmerlands Kommunes Biblioteker vil i øvrigt fortsat være underlagt de generelt
gældende regler for Vesthimmerlands Kommune.
Økonomiske konsekvenser:
Udgiftsneutralt – pilotprojektet skal holdes inden for det godkendte budget – med de
nærmere beskrevne vilkår jfr. notatet.

Administrationen indstiller:
- at Vesthimmerlands Kommunes biblioteker omfattes af et pilotprojekt med øget decentralisering jfr. notat af 28. november 2007.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 06-12-2007
Indstillingen godkendt.
Asger Andersen ønsker, at der ikke iværksættes kontraktstyring, før der er udarbejdet
en politik på området.
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8. Skivum Forsamlingshus - godkendelse af vedtægter.
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/22300
- 35314 Åben: Skivum Forsamlingshus - vedtægtsforslag

Sagsfremstilling

Skivum Forsamlingshus fremsender vedtægter for Den selvejende institution ”Skivum
Forsamlingshus” til Kultur- & fritidsudvalgets godkendelse. I vedtægterne er Aars kommune ændret til Vesthimmerlands Kommune og endelig er §6 stk. 2 ændret ændret til,
at der vælges 5 medlemmer fra Skivum Beboer- og Idrætsforening mod tidligere 2 medlemmer fra Skivum Gymnastik og Idrætsforening, 2 medlemmer fra Skivum og Omegns
Beboerforening og et medlem vælges i fællesskab. Et medlem der kan godkendes af
begge foreninger.
Som en konsekvens af dette bør § 10 tilpasses til, at bestyrelsens medlemmer kommer
fra foreningen Skivum Beboerforening- og Idrætsforening.
Økonomi
Ingen
Administrationen indstiller
- at vedtægterne godkendes med ændringen af § 10.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 06-12-2007
Indstillingen godkendt.
Henrik Degn, Birgitte Tetzlaff og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af
punktet.
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9. Historisk cykelaktivitetsplads ved Danmarks Cykelmuseum i Aalestrup
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/6860
- 218732 Åben: kontrakt-leje af herskabsgarage mv.doc
- 218731 Åben: kontrakt-drift-cykeludlejning-v1.doc

Sagsfremstilling

I forbindelse med projektet "Natur og kulturhistorisk oplevelsespark Vesthimmerland",
har Vesthimmerlands kommune lejet og renoveret Danmarks Cykelmuseums herskabsgarage mv., så den kan fungere som basis for den historiske cykel-aktivitetsplads. Cykelaktivtivitetspladsens cykler ejes og stilles til rådighed af kommunen, idet kommunen
køber 40 istandsatte og køreklare historiske cykler inkl. en trailer af Danmarks Cykelmuseum.
Til nærværende projekt er udarbejdet kontrakter dels med henblik på Vesthimmerlands
Kommunes leje af garagen og dels med henblik på cykelmuseets drift af aktivitetspladsen. Det forventes af indvielsen af pladsen finder sted i forbindelse med indvielsen af alle
faciliteterne langs Himmerlandsstien i foråret 2008.
Økonomi
Renoveringen af herskabsgaragen samt indkøb af cykler og trailer er gjort for EU-midler,
der indgår i det samlede projekt omkring etablering af Himmerlandsstien og de tilknyttede faciliteter. Vesthimmerlands Kommune betaler som lejer af garagen ikke leje, da lejeværdien anses at modsvare værdien af de indtægter cykelmuseet modtager ved udlejning af cykler. Indtægterne for udlejningen modsvarer vedligeholdelses- og driftsudgifter
ved cyklerne.
Administrationen indstiller
- at kontrakterne godkendes og sendes til underskrift hos Danmarks Cykelmuseum og i
Vesthimmerlands Kommune.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 06-12-2007
Indstillingen godkendt.
Henrik Degn, Birgitte Tetzlaff og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af
punktet.
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10. Natursportscenter ved Ranum Efterskole
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/6860
- 218369 Åben: Natursportscenter - areallejekontrakt
- 218371 Åben: Natursportscenter - driftsaftale-kontrakt

Sagsfremstilling

I forbindelse med projektet "Natur- og kulturhistorisk oplevelsespark Vesthimmerland", har Vesthimmerlands Kommune opført et Natursportscenter på en grund lejet af
Ranum Efterskolen. Natursportscentret skal huse en grejbank - i første omgang er der
tale om efterskolens eget udstyr - med udstyr, der er beregnet til publikumsaktiviteter i
Vilsted sø og i Limfjorden. Der er bl.a. tale om kajakker, våddragter, sejlbåde, tipier, soveposer, lejrgrej, klatregrej og fiskeudstyr.
Til nærværende projekt er udarbejdet kontrakter dels med henblik på Vesthimmerlands
Kommunes leje af grunden og dels med henblik på Ranum Efterskoles drift af Natursportscenteret med grejbanken.
Natursportscentret er bygget i løbet af efteråret 2007 og forventes indviet i foråret 2008.
Økonomi
Natursportscentret bygges for EU-midler, der indgår i det samlede projekt omkring etablering af Himmerlandsstien og de tilknyttede faciliteter. Vesthimmerlands Kommune betaler som lejer af grunden ikke leje, da lejeværdien anses at modsvare værdien af efterskolens adgang til at benytte bygningen. Indtægterne fra udlejningen af udstyr tilfalder
efterskolen, da lejen modsvarer vedligeholdelses- og driftsudgifter.
Administrationen indstiller
- at kontrakterne godkendes og sendes til underskrift hos Ranum Efterskole og Vesthimmerlands Kommune.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 06-12-2007
Indstillingen godkendt.
Henrik Degn, Birgitte Tetzlaff og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af
punktet.

14

Vesthimmerlands Kommune, Kultur- og fritidsudvalgets møde den 06. december 2007

11. Orientering vedr. Museumskonferencen d. 20. november 2007
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/24301

Sagsfremstilling

Notat vedr. Museumkonference i Vesthimmerlands Kommune 2007
Kultur- og fritidsforvaltningen indbød til Museumskonference d. 20. november 2007 under overskriften: ”Vesthimmerlands museer i fremtiden – Fremtidens museumslandskab”. Til konferencen var de 2 statsanerkendte museer, de museumslignende institutioner (9), de lokalhistoriske arkiver og foreninger samt Vesthimmerlands Biblioteker indbudt.
Der mødte lige knap 60 deltagere op, så der var en meget bred repræsentation.
Desværre var der afbud fra Hans Munk Pedersen, Bangsbo Museum, der skulle have fortalt om sammenlægningen af de tre kulturhistoriske museer i Frederikshavn kommune,
der i øjeblikket er i gang.
Jytte Nielsen fra Museet for Thy og Vester Hanherred indledte med at fortælle om museets mange arbejdsområder. Det er et museum med 5 afdelinger og 4 plancheudstillinger
i Thisted kommune. Et resultat af et mere forpligtende samarbejde der blev indledt i
1978 de gamle Thy, Hanstholm og Thisted kommuner. Museet har gjort meget for at
indgå i en række mere utraditionelle samarbejdsrelationer til eksempelvis borgerforeninger og landboforeninger. Man er gået ind i arbejdet omkring Nationalpark Thy, den
transnationale kulturhistoriske vandrerute Nortrail og det store satsningsområde ”Mulighedernes Land”, hvor fonden Realdania har skudt 30 mio. kr. ind. Desuden varetager
museet en række opgaver for kommunen, bl.a. er der omkring 1200 byggesager årligt,
hvor museet skal høres.
Frank Rechendorff Møller fra Kulturarvsstyrelsen (KUAS) fortalte om den udfordring museerne i Danmarks står overfor i dag. Danmark er et af de få lande, der har en museumslov. I forbindelse med kommunalreformen har man mange steder i landet valgt, at
museerne indgår i mere eller mindre forpligtende samarbejder. En del kommuner har
fået flere kulturhistoriske museer inden for kommunegrænsen, men nogle steder har
man også valgt at samarbejde på tværs af kommunerne. KUAS ser gerne, at de statsanerkendte museer, der har et fælles ansvarsområde inden for en kommune, på sigt indleder et samarbejde.
Fremtidens museer set fra KUAS baserer sig på:
større enheder – centerdannelse
fælles opgaver/drift
nye opgaver og nye partnere
reform af tilskudssystemet
KUAS ser også en række nye opgaver, som museerne skal løse i fremtiden:
rådgivere i forhold til den fysiske planlægning
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samarbejder med undervisningssektoren
samarbejder i forhold til erhvervsliv og turisme
genetablering af samarbejdsfora som museumråd og kulturmiljøråd
evt. flere statslige opgaver.

Jesper Lund fra Mercuri Urval afsluttede med at se mere overordnet på fordele og ulemper ved, at museerne går sammen i større enheder på den ene side eller forbliver selvstændige på den anden side. Mercuri Urval har gennemført en undersøgelse for Mariager
Fjord og Rebild kommuner vedr. museumsvæsenet og dets fremtidsmuligheder i de to
kommuner.
Konferencen var tænkt som et startpunkt i Vesthimmerlands kommune, hvor alle der har
interesse i museumsområdet samlet kunne få et fælles afsæt for den fremtidige udvikling
på området. I kommunen har vi to statsanerkendte museer med hver deres ansvarsområde. Limfjordsmuseets ansvarsområde dækker Limfjorden, dvs. vandarealet og i princippet hele fjorden. Vesthimmerlands Museums ansvarsområde dækker arkæologi og nyere tid inden for kommunens (land)område. Dvs. vi har to statsanerkendte museer med
hver deres specifikke ansvarsområde. For uden disse to museer har vi en række museumslignende institutioner samt de lokalhistoriske arkiver og foreninger.
Fra forvaltningens side blev der opfordret til, at man tænker nye veje i forhold til samarbejde både indenfor, men også på tværs af kommunegrænser. Et samarbejde der kan
foregå på meget forskellige niveauer lige fra billet- og markedsføringssamarbejde til mere forpligtende samarbejder. Konkret blev det foreslået at nedsætte et museumssamråd i
Vesthimmerlands kommune. Samrådet skal fungere som et dialogforum, der kan sætte
processen vedr. fremtidens museumslandskab i gang.
Der var enighed om, at det var en god idé med et museumssamråd. Det bliver i første
omgang forvaltningen, der tager initiativ til at udarbejde retningslinjer og kommissorium
for samrådets arbejde. Muligvis vil der blive brug for flere fora, fx et for de lokalhistoriske arkiver og foreninger. Her tager forvaltningen også initiativ til at kalde en gruppe
sammen.
En hovedkonklusion på konferencen var, at de skridt, der skal tages på museumsområdet, skal være velovervejede og langsomme. Ligesom det er afgørende for processen, at
informationen går ud til alle i form af referater og evt. nyhedsbreve.
Kultur og Fritidsforvaltningen
Vesthimmerlands Kommune
28. november 2007

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 06-12-2007
Taget til efterretning.
Henrik Degn, Birgitte Tetzlaff og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af
punktet.
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12. Til orientering - Tilskud til kulturel virksomhed
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/24503
- 219319 Åben: Opgørelse over forbrug

Sagsfremstilling

Oversigt over forbrug på konto vedr. tilskud til kulturel virksomhed

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 06-12-2007
Taget til efterretning.
Henrik Degn, Birgitte Tetzlaff og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af
punktet.
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Underskrifter

Per Bisgaard
Torben Myrup
Henrik Degn
Birgitte Tetzlaff
Uffe Bro
Ninni Lodahl Gjessing
Asger Andersen
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