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Den 1. februar 2007

Kultur & Fritidsudvalget
Der afholdtes møde i udvalget den 1. februar 2007 Kl. 14.00 i mødelokale 214, Rådhuset, Torvegade 15, Løgstør.
Afbud: Torben Myrup. Uffe Bro deltog i mødet fra kl. 15.15. Birgitte Tetzlaff forlod
mødet kl. 16.00.
Beslutningsprotokol

1.
Ansøgning fra Stenaldercentret

Sagsnr.: 22341

Journalnr.: 19.03.00

Sagsfremstilling:
Børne- og Kulturudvalget behandlede på sit møde den 24. oktober 2006 en anmodning fra bestyrelsen for Stenaldercentret Ertebølle om økonomisk støtte til drift af
Stenaldercentret.
Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget med en anmodning om,
at der holdes møde med centrets bestyrelse med henblik på at finde en løsning for
centrets fremtid.
Sagen blev af Økonomiudvalget oversendt til Vesthimmerlands Kommune med bemærkning om, at finde en varig løsning.
Efter aftale med borgmesteren er sagen trukket tilbage fra Vesthimmerlands Kommune og genbehandles i Børne- og Kulturudvalget.
Bestyrelsen for Stenaldercentret fremsender ny korrigeret anmodning om støtte til
drift af centret.
Indstilling fra Børne- og Kulturforvaltningen
- at der ansøges om en tillægsbevilling på kr. 442.000.
Bilag
Korrigeret ansøgning fra Stenaldercentret Ertebølle.
Årsregnskab 2005 fra Stenaldercentret Ertebølle (udsendt tidligere).
Beslutning på Børne- og Kulturudvalgets møde den 21. november 2006 punkt 4
Indstillingen godkendt. Carlo Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen på det foreliggende grundlag.
Bestyrelsen for Stenaldercentret Ertebølle er inviteret til kl. 9.00 for at give en orientering om Stenaldercentrets situation, samt at svare på eventuelle spørgsmål fra udvalgets medlemmer.
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Bilag
Budget 2007.
Beslutning på Økonomiudvalgets møde den 5. december 2006 punkt 847
Et flertal i Økonomiudvalget indstiller Børne- og Kulturudvalgets indstilling med en
tillægsbevilling på kr. 442.000 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
Thorkil Fransgaard kan ikke medvirke til bevillingen, idet det fremsendte budget for
2007 viser, at centret ikke kan køre videre uden et ekstraordinært tilskud fra Vesthimmerlands Kommune, derfor vil det være spild af skattekroner, at kommunen bevilger det ansøgte beløb.
Beslutning på Farsø Kommunalbestyrelses møde den 13. december 2006 punkt
808
Økonomiudvalgets flertalsindstilling godkendt med 11 stemmer for og 3 imod (Carlo
Nielsen, Thorkil Fransgård, Tage Jensen) og 1 undlod at stemme (Kirsten Moesgaard). Kirsten Moesgaard ønsker at bevilge beløbet på betingelse af, at der findes
en varig løsning på Stenaldercentrets fremtid.
Beslutning på Vesthimmerlands Kommunes Sammenlægningsudvalgs møde
den 18. december 2006 punkt 234
Tillægsbevillingen på kr. 442.000 blev godkendt.
Kultur- og Fritidsudvalget optager sagen om Stenaldercentret på udvalgets møde den
4. januar 2007.
Ninni Lodahl Gjessing, Pia Hansen og Ole B. Sørensen deltog ikke i behandlingen af
dette punkt.
Indstilling fra administrationen
- at bestyrelsen for Stenaldercentret Ertebølle indkaldes til møde med udvalget den
1. februar 2007.
Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. januar 2007 punkt 50
Indstillingen godkendt med bemærkning om, at bestyrelsen fremsender et budget for
2007, som er i balance.
Ninni Lodahl Gjessing, Torben Myrup og Henrik Degn deltog ikke i behandling af
punktet.

Genbehandling:
Sagsfremstilling:
Stenaldercentret Ertebølle fremsender budget for 2007 og dermed ansøgning om
kommunal tillægsbevilling til centret på kr. 343.000.
Der er i det kommunale budget for 2007 afsat kr. 189.000 i tilskud, som også indeholder tilskud til skoletjeneste.
Bestyrelsen for Stenaldercentret Ertebølle er indkaldt til Kultur- og Fritidsudvalgets
møde kl.14.15.
Bestyrelsen er blevet bedt om mundtligt overfor udvalget at redegøre for bestyrelsens
planer om, hvordan man forestiller sig, at centret fremover kan drives uden øget
kommunalt tilskud.
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Indstilling:
Administrationen indstiller
- at der tages stilling til bestyrelsen for Stenaldercentrets planer om
udvikling og drift samt størrelsen af det kommunale tilskud for 2007.
Bilag:
Budget for 2007.
Årsrapport for 2003, 2004 og 2005.
Ansøgning til Arbejdsmarkedets Feriefond af 30.05.2003.
Tilsagn fra Arbejdsmarkedets Feriefond om støtte til etablering af center af
25.03.1994.
Lokalplan nummer 96.

Kultur & Fritidsudvalgets møde 1. februar 2007 Punkt 1:
Administrationen tager initiativ til nedsættelse af en hurtigtarbejdende gruppe,
der skal fremkomme med forslag til udvikling af centret.
Sagen genoptages på Kultur & Fritidsudvalgets møde den 8. marts 2007.
Torben Myrup delog ikke i behandlingen af punktet.
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2.
Drøftelse af visioner, strategi og udvikling

Sagsnr.: 22340

Journalnr.: 00.01

Sagsfremstilling:
Ved dannelsen af Vesthimmerlands Kommune blev det besluttet, at formålet med
sammenlægningen af de 4 gamle kommuner er at skabe en stærk udviklingsorienteret og bæredygtig kommune. Den fælles kommuneplan bliver udviklingsplanen, der
samler alle de strategiske og udviklingsmæssige muligheder i Vesthimmerlands
Kommune.
I foråret 2006 startede Vesthimmerlands Kommune et visionsforløb for SLU og forvaltningschefer med en bustur rundt i den nye kommune med fokus på muligheder
og udfordringer.
Et efterfølgende visionsseminar på Vitskøl Kloster med deltagelse af fremtidsforsker
Anne Marie Dahl og en temadrøftelse i SLU har indtil videre udmøntet sig i følgende
udsagn:
Visionen samler sig i 3 hovedspor:
Gode liv
Vi vil fastholde og tiltrække nye borgere i alle aldersgrupper ved at være kendt som
et godt sted at leve og arbejde.
Vesthimmerland prioriteter sundhed, natur, nærhed og ægthed.
Virkelyst
Vi vil tilbyde borgere og iværksættere gode bo- og etableringsmuligheder i byer, såvel som på landet og i landsbyerne – med plads til udfoldelse og virkelyst i et trygt og
sikkert miljø.
Vesthimmerland prioriterer engagement, initiativ og uddannelse.
Overblik
Vækst i erhverv og bosætning skal bero på:
- bæredygtig planlægning
- respekt for områdets natur- og kulturværdier
- et tæt samspil med borgerne.
Vesthimmerlands Kommune har (mindst) 3 verdener: Kysten, Landet og Byen.
De enkelte udvalg skal ud fra ovenstående konkretisere visionen indenfor eget udvalgsområde. Dette sker ved, at udvalgene opstiller mål og diskuterer tiltag og handlinger for en bæredygtig udvikling i overensstemmelse med den overordnede vision.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i udvalgets ansvarsområder:
- Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
- Andre fritidsanlæg
- Folkebiblioteker
- Museer
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-

Biografer
Musikarrangementer
Andre kulturelle opgaver
Folkeoplysning
Folkeoplysende voksenundervisning
Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde
Lokaletilskud
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven
Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Turisme.

Indstilling fra administrationen
at Kultur- og Fritidsudvalget opstiller mål og diskuterer tiltag og handlinger i
overensstemmelse med den overordnede vision og
at sagen sættes på dagsordenen på udvalgets næste møde den 4. januar 2007.
Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. december 2006 punkt
35
Sagen genoptages på næste møde.
Ninni Lodahl Gjessing og Torben Myrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Genbehandling:
Bilag
Notat om resultatet af udvalgets drøftelse den 11. december 2006 udleveres på mødet.
Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. januar 2007 punkt 48
Sagen genoptages på næste møde.
Ninni Lodahl Gjessing, Torben Myrup og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af
dette punkt.

Genbehandling:
Bilag:
Revideret notat om resultatet af udvalgets drøftelse 11.dec. 2006.

Kultur & Fritidsudvalgets møde 1. februar 2007 Punkt 2:
På baggrund af drøftelsen i udvalget udarbejdes et endeligt oplæg til temamødet i Byrådet den 15. februar.
Torben Myrup delog ikke i behandlingen af punktet.
Birgitte Tetzlaff forlod mødet før behandlingen af dette punkt.
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3.
Uddeling af priser og påskyndelser

Sagsnr.: 22342

Journalnr.: 00.05.07

Sagsfremstilling:
De fire gamle kommuner har traditioner for uddeling af forskellige idræts- og kulturpriser, påskyndelser og kåringer m.v. Rammerne, hvorunder uddelingen sker, er forskellig.
Indstilling fra administrationen
• at udvalget drøfter principper for uddeling af påskyndelser samt rammer for festligholdelse og
• at principperne sendes til udtalelse i Folkeoplysningsudvalget, Kulturelt Samråd
og Idrætsvirke.
Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. januar 2007 punkt 52
Administrationen udarbejder forslag til principper.
Ninni Lodahl Gjessing, Torben Myrup og Henrik Degn deltog ikke i behandling af
punktet.

Genbehandling:
Sagsfremstilling
I de 4 tidligere kommuner har der været forskellige traditioner i forbindelse med at
påskønne særlige indsatser inden for kultur og fritidslivet.
Der har været traditioner for uddeling af påskønnelser til
• idrætsudøvere, der har vundet et mesterskab,
• idrætsudøvere der har ydet en særlig indsats og endelig
• mennesker der indenfor kulturområdet har gjort noget specielt.
Vesthimmerlands Kommune skal have udarbejdet en strategi for, hvordan nye traditioner skal påbegyndes.
I alle de gamle kommuner har der på forskellig vis været inddraget relevante udvalg i
arbejdet med udarbejdelse af rammer og principper for udpegningerne. Dette er
medvirkende til at sikre en bred forankring af traditionen.
Indstilling:
Administrationen indstiller:
• at sagen fremsendes til behandling i Vesthimmerlands Kommunes Kulturelle
Samråd og Folkeoplysningsudvalget.
• at samrådet og udvalget anmodes om at fremkomme med et forslag til beskrivelse af nye rammer og nye kriterier for tildeling af priser.
• at Kulturelt Samråd og Folkeoplysningsudvalgets indstillinger behandles af
Kultur og Fritidsudvalget på deres møde i april.
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Bilag:
Notat med beskrivelse af de tidligere traditioner i henholdsvis Aalestrup, Aars, Farsø
og Løgstør.

Kultur & Fritidsudvalgets møde 1. februar 2007 Punkt 3:
Indstillingen godkendt.
Torben Myrup og Birgitte Tetzlaff delog ikke i behandlingen af punktet.
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4.
Politikområder

Sagsnr.: 22343

Journalnr.: 00.01

Sagsfremstilling:
Der har været forskellige traditioner i de fire kommuner for udformning af politikker.
Efter kommunesammenlægningen kan der være et stort behov for at beskrive den
nye fælles linje for et område i en politik.
Eksempler på politikområder kunne f.eks. være en kommunal sundhedspolitik, børnepolitik, ældrepolitik, kulturpolitik, politik for infrastruktur, integrationspolitik osv.
En politik viser noget om retningen og de prioriteringer, som det politiske udvalg og
byrådet ønsker gennemført. Politikken skal indeholde politiske målsætninger for områdets arbejde. Der kan både være tale om, hvad man politisk ønsker at nå, eller om
noget eksisterende som man ønsker fortsat at have fokus på.
Byrådet skal sikre overensstemmelse mellem de udformede politikker, samtidig med,
at der skal være en klar linie over til visionsprocessen, planstrategien, servicestrategien – og ikke mindst budgettet.
Udarbejdelsen af en politik er særdeles tids- og ressourcekrævende. Selve udformningen skal naturligvis forankres i det enkelte fagudvalg (den enkelte forvaltning),
men meget ofte vil én eller flere andre fagudvalg skulle bidrage med indlæg til politikken.
Nogle politikområder kræver også en høj grad af borgerinddragelse, hvilket kan ske
ved borgermøder, møder med interesseorganisationer, høringer osv.
Det er derfor formentlig ikke realistisk, at byrådet kan nå at udforme politikker for
samtlige nødvendige områder i løbet af de næste to et halvt år, hvorfor der kan være
behov for at prioritere. Derfor foreslår borgmesteren og administrationen, at hvert
fagudvalg prioriterer tre overordnede områder, hvor man finder det særligt nødvendigt, at der bliver udformet en ny fælles politik for Vesthimmerlands Kommune.
Efterfølgende vil der blive afviklet et møde, hvor udvalgsformændene, borgmesteren,
forvaltningscheferne og direktionen deltager. Her forventes der at blive udarbejdet et
oplæg til prioritering af politikområder, der efterfølgende vil blive forelagt byrådet.
Indstilling:
- at udvalget udpeger tre områder indenfor eget ressort, hvor der ønskes udformet en politik.
Administrationen indstiller:
- at der udarbejdes en turismepolitik
- at der udarbejdes en overordnet Kultur- & Fritidspolitik
- at der udarbejdes en landdistriktspolitik
Kultur & Fritidsudvalgets møde 1. februar 2007 Punkt 4:
Indstillingen godkendt.
Torben Myrup og Birgitte Tetzlaff delog ikke i behandlingen af punktet.
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5.
Udpegning af afløser til Landsbyudvalget

Sagsnr.: 22346

Journalnr.: 00.01

Sagsfremstilling:
Niels Krebs har rettet henvendelse til administrationen og meddeler som repræsentant for den udpegningsberettigede gruppe, at man ønsker at udpege en afløser for
gruppens nuværende repræsentant i Landsbyudvalget.
Valget af repræsentant forudsætter en ændring af vedtægterne for Landsbyudvalget.
En eventuel ændring skal godkendes i byrådet.
Indstilling:
Administrationen indstiller
- at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.

Kultur & Fritidsudvalgets møde 1. februar 2007 Punkt 5:
Administrationen tager initiativ til at udarbejde en vedtægtsændring i forhold til
den udpegningsberettigede gruppe. Vedtægterne sendes videre til politiske
behandling.
Torben Myrup og Birgitte Tetzlaff delog ikke i behandlingen af punktet.
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6.
Ansøgning fra Farsø Gospelkor

Sagsnr.: 22344

Journalnr.: 18.15.05

Sagsfremstilling:
Farsø Gospelkor fremsender ansøgning om tilskud på kr. 10.000 til indkøb af tørklæder til korets medlemmer.
Indstilling:
Administrationen indstiller
- at ansøgningen ikke imødekommes.
Bilag:
Ansøgning fra Farsø Gospelkor.

Kultur & Fritidsudvalgets møde 1. februar 2007 Punkt 6:
Indstillingen godkendt.
Torben Myrup og Birgitte Tetzlaff delog ikke i behandlingen af punktet.
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7.
Orienteringssager

Sagsnr.: 22345

Journalnr.: 00.01

Fejring af Himmerlandsstien
Kulturelt Samråd og Kultur- & Fritidsforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune arbejder på at stable et arrangement på benene i Kr. Himmelfartsferien for at fejre
Himmerlandsstien. Stien går igennem alle de 4 kommuner, der nu udgør Vesthimmerlands Kommune, og det er derfor oplagt at benytte stien til, at man lærer hinanden at kende på tværs af de gamle kommunegrænser.
Idéen er at lave en folkefest hele vejen langs stien med et væld af spændende aktiviteter. Der inviteres til et stormøde på Aars Rådhus 1.feb.kl.19.00.
Bilag: Vedlagt invitation til stormøde i Aars.

Den Regionale Kulturaftale
26.01.07 afholdes et fællesmøde mellem den politiske og administrative styregruppen, hvor indholdet i udviklingstemaerne Børn og Kultur, Unge og Kultur, Talentpleje
og vækstlag og Kultur- erhverv/oplevelsesøkonomi drøftes. Kort orientering om mødets konklusioner.

Turisme
Der har været afholdt møde i Turistrådet den 15. januar 2007. Det blev blandt andet
besluttet, at administrationen udarbejder et ”aftalegrundlag” til brug for aftaler for
2007 med turistforeningerne. Administrationen drøfter aftalerne med foreningerne.
Turistforeningen i Løgstør, Aalestrup og Farsø kan tilslutte sig modellen med 3
”Grønt-I- Bureauer”. Orientering v/ Per Bisgaard.
Bilag:
Aftalegrundlag.

Knabergården
Administrationen af Knabergården er lagt i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Biblioteket
står for den daglige ledelse. Biblioteksvæsenet fremsender til Kultur- og Fritidsudvalgets møde i april et forslag til Kulturhus Knabergården. Orientering v/ Jørgen Gravesen.
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Bilag:
Budget for Knabergården for 2007.

Musikkens Hus
Per Bisgaard har sammen med embedsmænd været til møde den 22. januar 2007 i
Lokale- og Anlægsfonden med følgende dagsorden:
Kort status for byggeprojektet
Forhåndsvurderingen fra LOA, herunder tegninger, placering og indholdsog indholdsplan
Konklusioner
Tidsplan for kommunikation
Konklusionen på mødet blev, at projektet næppe kan tilrettes på en sådan måde, at
det kan opnå tilskud fra LOA. Orientering ved Per Bisgaard.

Kultur & Fritidsudvalgets møde 1. februar 2007 Punkt 7:
Orienteringen taget til efterretning.
Torben Myrup og Birgitte Tetzlaff delog ikke i behandlingen af punktet.
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TILLÆGSDAGSORDEN

8.
Valg af nyt folkeoplysningsudvalg

Sagsnr.: 22347

Journalnr.: 18.09.00

Sagsfremstilling:
Valget til Vesthimmerlands nye folkeoplysningsudvalg fandt sted den 29. januar på
Ranum Seminariet.
Ifølge den politisk besluttede vedtægt for Vesthimmerlands Folkeoplysningsudvalg
skal udvalget have følgende sammensætning:
6 medlemmer fra foreninger, fritids- og ungdomsklubber
2 medlemmer fra oplysningsforbund, aftenskoler
2 medlemmer fra de uniformerede korps
1 medlem fra handicapforeningerne
2 medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Byråd.
Samtidig skal vælges 2 personlige suppleanter.
Vesthimmerlands Byråd har udpeget Asger Andersen og Torben Myrup.
Valget fulgte den i vedtægten beskrevne procedure. Alle medlemmer til Folkeoplysningsudvalget blev fundet.
På mødet var der enighed om valget af repræsentanterne i de fire grupper, hvorfor
disse anses for valgte.,
Indstilling fra afdelingen:
Administrationen indstiller
- at sagen tages til efterretning
- at sagen videresendes til Byrådet m.h.p. endelig udpegning.

Bilag:
Folkeoplysningsudvalget i Vesthimmerlands Kommune valgt 29. januar 2007.

Kultur & Fritidsudvalgets møde 1. februar 2007 Punkt 8:
Indstillingen godkendt.
Torben Myrup og Birgitte Tetzlaff delog ikke i behandlingen af punktet.
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