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1. Budget 2008 - 2011 for Vesthimmerlands Kommune
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/13485
- 36887 Åben: Budgetalternativer, drift, Kultur & Fritidsudvalget
- 36885 Åben: Budgetalternativer drift, bestparelser, Kultur & Fritidsudvalget
- 36873 Åben: Budgetalternativer anlæg, Kultur & Fritidsudvalget

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på mødet den 8. august bl.a. besluttet:
Der udarbejdes budgetalternativer fordelt på følgende vis på de enkelte udvalg:
Økonomiudvalget
Socialudvalget
Sundhedsudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Børne- & Skoleudvalget
Kultur- & Fritidsudvalget
Teknisk Udvalg
Plan- & Miljøudvalget

15
20
15
20
15
3
5

mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
0

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Budgetalternativerne skal være realiserbare i forhold til de af Byrådet allerede vedtagne
beslutninger og strategier for den decentrale service og betjening af borgerne.
I budgetalternativerne skal der også tages hensyn til, at Vesthimmerlands Kommune ønsker at fremstå som en bosætningskommune.
Administrationen har efterfølgende udarbejdet budgetalternativer for:
Kr. 3.000.000 på drift/besparelser
Kr. 1.427.000 på drift/ønsker
Kr. 21.926.000 på anlæg/ønsker
på Kultur - & Fritidsudvalgets område.
Administrationens indstilling:
Administrationen indstiller, at Kultur- & Fritidsudvalget foretager en prioritering af budgetalternativerne således, at minimum 65 % af budgetalternativerne, svarende til
1.950.000 kr., prioriteres med et A og den resterende del med et B.
A er de budgetalternativer der bedst kan accepteres.
Administrationen har udarbejdet et prioriteringsforslag.
Bilag:
Administrationens forslag til budgetalternativer.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-08-2007
Prioriteringsliste fremsendes vedrørende besparelsesforslag.
Birgitte Tetzlaff ønsker at Stenaldercentret indgår i besparelsesforslagene.
Ønsker til drift og anlæg fremsendes.
Henrik Degn var fraværende med afbud.
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2. Ansøgning fra Bakkeskolehallen
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/7858
- 18542 Åben: Bakkeskolehallen - forslag til alternative varmesystemer

Sagsfremstilling
Bakkeskolehallen fremsender ansøgning om kommunegaranti og/eller finansiering af renovering og modernisering af varmesystemet i hallen.
Bestyrelsen peger på 2 mulige løsninger.
Økonomi
Der ansøges om en kommunegaranti på kr. 300.000 eller en kommunegaranti på kr.
325.400 og et kommunalt tilskud på kr. 250.000.
Administrationen indstiller
- at der ydes en kommunegaranti på kr. 300.000 og
- at sagen videresendes til Økonomiudvalget.
Bilag
Ansøgning fra Bakkeskolehallens bestyrelse.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-08-2007
Indstillingen godkendt.
Henrik Degn var fraværende med afbud.
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3. Stenaldercentret Ertebølle - Ansøgning om ekstraordinært tilskud i 2007
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/8343
- 36985 Åben: Anmodning om ekstraordinært tilskud - Ertebøllecentret

Sagsfremstilling
Den nye bestyrelse, der tiltrådte ultimo april 2007, fik til opgave at afklare centrets situation og fremtidige drift. Bestyrelsen kunne konstatere, at der i 2007 er betalt/har været
gamle regninger fra 2006 på ca. 230.000 kr. Regningerne er betalt, dels før den nye bestyrelse tiltrådte, dels er der betalt 100.000 kr. efter bestyrelsen tiltrådte, hvoraf 70.000
kr. var skyldig a-skat, lønsumsafgifter samt moms. Øvrige udgiftsposter var gæld til forsikringsselskaber, leverandører etc.
Stenaldercentret Ertebølle ansøger derfor om et ekstraordinært tilskud på 230.000. kr. i
2007.
Administrationen indstiller:
at punktet først drøftes, når revisionsrapporten for 2006 foreligger.
Bilag:
Ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Vesthimmerlands Kommune om et ekstraordinært tilskud.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-08-2007
Indstillingen godkendt.
Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Henrik Degn var fraværende med afbud.
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4. Stenaldercentret Ertebølle - Ansøgning om fremtidigt driftstilskud
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/8343
- 36983 Åben: Ansøgning fra Ertebøllecentret om kommunalt driftstilskud
- 36988 Åben: Budget 2008 - Ertebøllecentret

Sagsfremstilling
Ultimo april 2007 blev der nedsat en ny bestyrelse (3 personer) for Stenaldercentret Ertebølle, der fik til opgave at udarbejde en plan for den fremtidige drift af Stenaldercentret samt et holdbart budget.
Bestyrelsens mål for Stenaldercentret Ertebølle er, at centret fortsat skal være en betydende kulturel og turistmæssig institution, at der skal samarbejdes med den kommunale
samt regionale kultur- og fritidsorganisation, at centret tilbydes samtlige turister både i
kommunen og i Region Aalborg/Viborg og endelig, at der via øgede driftsindtægter skabes basis for en fortsat udvikling og i videst muligt omfang skabes uafhængighed af
kommunalt tilskud.
Markedsføringen af centret, der skal foregå fra efteråret 2007, vil bestå af en række tiltag, først og fremmest via nettet, med målrettede e-mail kampagner, opsøgende salgsarbejde samt via brochurer. Hensigten er på denne måde at tiltrække væsentligt flere
besøgende. Stenaldercentret Ertebølle åbnede i 2007 først i pinsen d. 26. maj, og selvom
centret ikke har været markedsført, pga. centrets uafklarede situation i foråret, har der
været ca. 4600 betalende besøgende indtil nu.
Bestyrelsen vil desuden fastholde, at de kulturelle oplysninger skal formidles via oplevelser for stedets besøgende
I den fremtidige plan for centret fremgår det, at bemandingen skal bestå af 2 fuldtidsansatte, da der med en forventet bevilling fra Børn- og Skoleudvalget, kan etableres den
ønskede skoletjeneste. Desuden forventes det at ansætte en ekstra person i højsæsonen.
I budgettet for 2008 fremgår det, at Stenaldercentret, for at kunne gennemføre de forventede aktiviteter, budgetterer med et tilskud på 500.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget og 300.000 kr. fra Børn- og Skoleudvalget.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at der er udarbejdet et alternativt budget, hvis der ikke
bevilges de forudsatte 300.000 kr. fra Børn- og Skoleudvalget. Samtidig vurderes det, at
dette ikke i væsentlig grad vil påvirke kultur- og oplevelsesdelen af centret eller dets
mulighed for at modtage turister.
Stenaldercentret ansøger derfor Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 500.000 kr. i
2008.
Administrationen indstiller:
- at der tages stilling til bestyrelsen for Stenaldercentret Ertebølles ansøgning om et
driftstilskud på 500.000 kr. for 2008.
Bilag:
Ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Vesthimmerlands Kommune om kommunalt

6

Vesthimmerlands Kommune, Kultur- og fritidsudvalgets møde den 28. august 2007

driftstidlkud for 2008 og overslagsårene.
Budget 2008.
DVD fra Stenaldercentret udleveres på mødet.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-08-2007
Der ydes et driftstilskud på kr. 500.000.
Uffe Bro deltog ikke i behandling af dette punkt.
Henrik Degn var fraværende med afbud.
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5. Landsbyudvalgets fordeling af midler
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/12999
- 35129 Åben: Oversigt over fordeling af midler til landsbyerne for
2007

Sagsfremstilling
Landsbyudvalgets samlede budget er på kr. 642.200. På Udvalgets møde den 19. februar
2007, blev det vedtaget, at fordele midlerne på i alt kr. 600.000 til landsbyerne efter to
kriterier.
1. Kriterie:
De 41 landsbyer har hver fået tildelt et grundbeløb. Grundbeløbene er fordelt med kr.
6.000 til landsbyer med indbyggertal på 200 eller derover, og kr. 3.000 til landsbyer med indbyggertal mindre end 200. Denne fordelingsnøgle er gældende i 2007.
2. Kriterie:
Kr. 423.000 til projekter er fordelt til de fire Lokalråd, forholdsmæssigt efter indbyggertal i de enkelte landdistrikter. Pengene er herefter uddelt efter ansøgning fra de enkelte
Borgerforeninger, på møder afholdt i de enkelte Lokalråd. Projektmidlerne blev fordelt i
enighed af de enkelte lokalråd.
Budget restbeløbet på kr. 42.200 anvendes til konferencer, møder og evt. særlige projekter.
Bilag: Oversigt over fordeling af midler for 2007
Administrationen indstiller
- at Kultur- og fritidsudvalget tager fordelingen til efterretning.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-08-2007
Indstillingen godkendt.
Henrik Degn var fraværende med afbud.
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7. Børn & Kultur - Kulturstærke børn i Vesthimmerland
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/13509
- 36945 Åben: Børnekultur i kommuner og regioner
- 36929 Åben: Vesthimmerlands Kommune og børnekultur

Sagsfremstilling
Børn og Kultur er et af temaerne under Kulturaftale Nordjylland, som Vesthimmerlands
Kommune er medunderskriver af. Temaets mål er bl.a. at forankre tidligere amtsordninger med film og kunstnere i aftalen, og sikre alle børn i regionen får kulturelle oplevelser.
De vesthimmerlandske kommuner har tidligere haft besøg af Sørøverskibet, Sputnik og
Ali Babas karavane.
Der arbejdes med etablering af et regionalt og et lokalt netværk bestående af centrale
personer fra det børnekulturelle område. Netværkene skal være omdrejningspunkter for
udvikling af det børnekulturelle område.
I Vesthimmerland ønskes nedsat en netværksgruppe, der skal medtænke den børnekulturelle vinkel i den positive udvikling af Vesthimmerlands Kommune. Netværket skal fungere som bro mellem professionelle, ildsjæle og forældrene, sådan at der etableres dynamiske kulturmiljøer i børnehøjde.
Kulturaftale Nordjylland og Regionen inviterer kommunerne til at deltage i et kompetenceudviklingskursus: Børnekultur i kommuner og region – en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland.
Kurset er bygget op over centrale temaer bl.a. ”Barnet og kulturen i en velfærdsstrategi”, Børnekultur i kommunens strategi. Kurset kræver en kommunal medfinansiering på
kr. 5.000. Kurset forløber over 9 dage i perioden oktober 2007 og frem til februar 2008.
Vesthimmerlands Kommune har 5 pladser på kurset.
Udpegning til kurset foretages centralt fortrinsvis blandt det lokale netværks medlemmer.
Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til Vesthimmerlands Kommunes deltagelse i
kurset.
Økonomi:
Den kommunale medfinansiering er kr. 5.000/ kursist. Kr. 25.000 for deltagelse af 5 personer.
Administrationen indstiller
at Vesthimmerland deltager i kursusforløbet med 5 kursister, og at midlerne tages fra
Teateraktiviteter.
Bilag:
Oplæg til dannelse af et lokalt børnekulturelt netværk
Kursusprogram – Børnekultur i kommuner og region.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-08-2007
Indstillingen godkendt.
Henrik Degn var fraværende med afbud.
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7. Aftale om undladelse af mellemkommunal betaling for voksenundervisning.
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/10743

Sagsfremstilling
Viborg Kommune har til deres nabokommuner fremsendt forslag om gensidig aftale om
at undlade mellemkommunal betaling for voksenundervisning (folkeoplysningsloven) fra
og med 2007.
Lovgrundlag:
En kommune kan kræve godtgørelse fra en anden kommune, hvis en deltager i voksenundervisning har bopæl i den anden kommune. (Bekendtgørelsens §19).
Administrationen indstiller
- at fremsendte forslag fra Viborg kommune godkendes.
Bilag:
Brev fra Viborg dateret 3. juli 2007.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-08-2007
Indstilles til godkendelse.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-08-2007
Indstillingen godkendt.
Henrik Degn var fraværende med afbud.
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8. Navngivning af plads i Aars bymidte til "Per Pallesens Plads"
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/13507
- 36925 Åben: Henvendelse fra Peer Poulsen om navngivning af plads
i Aars til Per Pallesens Plads

Sagsfremstilling
Der er fremsendt et ønske om navngivning af plads ved indgangen til Aars Lystanlæg til
Per Pallesens Plads. På stedet er tillige placeret fliser med navnene på modtagerne af
”Dette Aars Per”.
Begrundelsen for ønsket er dels et ønske om at ære kunstneren Per Pallesen, og dels et
ønske om at ”skilte” med, at Per Pallesen er født og opvokset i Aars. Endelig vil det gøre
det lettere at forklare turister vejen til de tidligere omtalte fliser.
Det foreslåes, at afsløring af pladsen kan finde sted i forbindelse med Per Pallesens optræden til fordel for Musikhuset 6. oktober 2007.
Administrationen indstiller
At sagen drøftes og videresendes til Teknisk Udvalg.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-08-2007
Indstillingen godkendt.
Henrik Degn var fraværende med afbud.

Underskrifter.
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