Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 8.

Godkendelse af støtte fra Rum og Rammer, ansøgningsrunden for året 2017
2016-048984
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender forvaltningens
indstillinger til støtte fra Rum og Rammer puljen 2017 jf. sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Udsat.
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Sagsbeskrivelse:
Kulturens ”Rum & Rammer” pulje har til formål at understøtte byggerier – såvel nye byggerier som
renoveringer - og skal på den måde være med til at skabe gode fysiske rammer og kvalitet for de mange
kulturinstitutioner og ildsjæle, som i dag driver de mange kulturtilbud.
Desuden kan der peges på en række ønsker og projekter, som på sigt vil kunne løse forskellige
lokalemæssige problemstillinger inden for kulturområdet. Puljen ”Rum & Rammer” kan også indeholde
særlige satsninger i givne budgetår – f.eks. bæredygtighed, energitiltag eller publikumsfaciliteter.
”Rum & Rammer” skal ikke anvendes til almindelig indvendig vedligehold eller opgaver, som i dag påhviler
AK-bygninger.
Rum & Rammer puljen har til denne ansøgningsrunde, der gælder for hele 2017, kr. 1.900.000 til rådighed.
Der er til ansøgningsrunden fremkommet 18 ansøgninger med en samlet ansøgningssum på kr. 3.191.852,
hvoraf kr. 400.000 er forhåndsreserveret til Springeren Projekt Aalborg Minimarina.
Derudover er er det forvaltningens vurdering, at projekt: ombygning af Det Hem’lige Teater har en sådan
størrelsesorden, at det må vurderes i forbindelse med kommende budgetlægning. Projektet med en ny
teatersal har en samlet sum på kr. 4.170.000 + eventuelt kr. 300.000 til ny publikumstribune i salene. Hertil
kommer et generelt renoveringsprojekt på kr. 3.970.000, som kan søges finansieret ved lån til
energirenovering og øvrige kommunale vedligeholdelsesmidler. Det samlede projekt er dermed på i alt kr.
8.440.000.

Ansøgningerne skal indeholde besvarelser på nedenstående kriterier, som indgår i vurderingen af det
ansøgte projekt:
Aktivitet:

Er faciliteten der søges til med til at skabe nye aktiviteter eller øge kvaliteten i
allerede eksisterende aktiviteter?

Kvantitet:

Medfører den nye facilitet, at flere bliver mere aktive med den pågældende
aktivitet?

Helhed:

Hvilke faciliteter rummer emneområdet i forvejen samt udnyttelsesgraden af
disse?

Børn/Unge:

Styrker faciliteten børn og unges mulighed for at være aktive kulturbrugere?

Involvering:

Styrker faciliteten involvering af borgere i en medskabende rolle?

Økonomi /
Medfinansiering:

Bidrager den kulturelle aktør i væsentlig grad til finansieringen af projektet?

Afledt drift:

Står driftsomkostningerne i et rimeligt forhold til værdien af investeringen
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Det er positivt, at der har vist sig så stor interesse for Rum & Rammer puljen, men det betyder samtidigt, at
det ikke vil være muligt at imødekomme samtlige ansøgninger på nuværende tidspunkt.
Derfor har Sundheds- og Kulturforvaltningen udarbejdet nedenstående indstillinger til Sundheds- og
Kulturudvalget.
Indstilles til støtte:
Springeren – Maritimt oplevelsescenter
Aalborg Minimarina – frigivelse af tidligere bevilling ............................................... kr. 400.000
Trekanten
Ombygning af kælder til midlertidigt FabLab ........................................................... kr. 400.000
Godthaab Hammerværk
Renovering og overdragelse af ”Øster Smedie” ...................................................... kr. 500.000
Sindet skrivelse - Båndlægger midler i 2018.
Kunsthal Nord
Indretning af multifunktionelt møde- og formidlingslokale ....................................... kr. 87.286
Art Cinema Biffen
Tilskud til fornyelse af forstærkere og lyd processorer i tre sale ............................... kr. 75.000
Huset
Etablering af aktivitetsstrøg gennem Husets østlige have ........................................ kr. 310.000
Aalborg Karneval
Indkøb af Containerbarer ......................................................................................... kr.300.000
Nordkraft Event
LED Skærm ............................................................................................................. kr. 267.850
Platform4
Ønske om støtte til ekstern lydisolering af koncertrum ............................................. kr. 50.000
I alt ..................................................................................................................... kr. 1.890.136

Indstilles til afslag:
Tall Ship Aalborg Fonden
Ny energi til LOA værftet ........................................................................................ kr. 279.000
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Kunsthal Nord
Udarbejdelse af prospekt til alternativ indgang til Kunsthal Nord ............................ kr. 100.000
Det Hemlige Teater
Det Hemlige Teater - ombygning................................................................... Vurderes særskilt
Nibe Festival
Mini PA ..................................................................................................................... kr. 40.400
Nibe Festival
Indkøb af transportable lyskæder med strømbesparende LED lys ............................. kr. 52.662
Skansespillet
Indkøb af Microports .............................................................................................. kr. 200.000
Vodskov Kultur & Idrætscenter
Indkøb af mobilscene................................................................................................ kr. 60.000
Foreningen Sted
Indkøb af mobile udendørs udstillingssystemer ........................................................ kr. 20.000
NAFA
Etablering af parkeringsplads ved Golfhuset og
asfaltering af vej ved Golfhuset og parkeringspladsen.
Etablering af 10 * 10 meters observationsplatform syd/øst. ..................................... kr. 49.654
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Bilag:
Rum og Rammer Kataloget 2016
Tidligere støttede projekter under Rum og Rammer
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