Magistraten

Punkt 9.

Godkendelse af samarbejdsaftale med Foreningen Tusindfryd
2016-032453
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender samarbejdsaftalen med Foreningen
Tusindfryd i 2017-2020.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune indgår flerårige aftaler med kulturinstitutioner.
Aftalerne fungerer som et dialog- og styringsværktøj i samarbejdet mellem Aalborg Kommune og institutionen samt internt for hhv. kommune og kulturaktør. Aftalerne indgår i kommunens almindelige tilsyn. Når Aalborg Kommune yder tilskud til institutionen, har kommunen pligt til at føre tilsyn med, at tilskuddet anvendes
til de formål, hvortil det er udbetalt.
Aftalerne tager afsæt i Aalborg Kommunes Kulturpolitik for 2013-2018 og i institutionernes formål og opgaver, jf. institutionernes vedtægter.
Aftalerne skal være med til at fremme og udvikle kulturlivet i Aalborg Kommune og understøtte institutionens
tilbud. Aftalerne giver således Aalborg Kommune samt ledelse og bestyrelse i institutionen et fælles afsæt
for strategisk planlægning, langsigtede beslutninger og målrettede indsatser på de områder, aftalerne omfatter.
Sundheds- og Kulturudvalget drøftede den 10. august 2016 Foreningen Tusindfryd nye vision og herunder
de strategiske målsætninger som grundlag for udarbejdelse af den endelige samarbejdsaftale med Foreningen Tusindfryd for perioden 2017 – 2020.
Strategiske målsætninger for Foreningen Tusindfryd
Foreningen Tusindfryd skal i perioden arbejde med at udvikle sig ud fra nedenstående 5 punkter:










Udvikle og fastholde medlemsdemokratiet
Den basisdemokratiske brugerstyring er kerne i 1000fryd og det er husets aktive brugere, der står for at
føre aktiviteterne ud i livet. Der skal fortsat være fokus på at få brugerstyringen til at fungere smidigt, så
det også fremover er med til at sikre ejerskab og fællesskab.
Mangfoldig modkultur
1000Fryd skal give plads til alle, der vil være med i et fællesskab baseret på tolerance og respekt.
1000Fryd skal markere sig som dem, der kan rumme progressive initiativer og idéer, der ellers ikke ville
kunne få plads til at vokse i samfundet.
Internationalt spillested
1000Fryds ambition er fortsat at være ”first mover” og at kunne præsentere et bredt orienteret program
med toneangivende bands inden for deres genrer, såvel som morgendagens store navne. 1000Fryd vil
medvirke til at udfordre publikum på deres musikforståelse, og tør satse på det nye og genredefinerende musik.
Platform for lokale kunstnere
1000Fryd er i dag base for en række udøvende kunstnere inden for både musik og billedkunst. Gennem
tiden har 1000Fryd også været springbræt for bl.a. organisatorer og lydteknikere. Fremover kommer
1000Fryd til at fokusere endnu mere på sin rolle som en platform, hvor kreative sjæle kan udvikle sig.
Styrke 1000fryds økonomi
1000fryds økonomi er i lighed med andre kulturinstitutioners under pres. Både øget konkurrence fra andre aktører, kommunale og statslige besparelser og fortiden sætter sit præg.

Aftalens individuelle udviklingsmål
Disse strategiske mål er omsat i følgende udviklingsmål for aftaleperioden 2017-2019:


1000fryd vil i perioden arbejde med at forbedre rammer for foreningens frivillige ved:
o
1000fryd vil gennemføre 4 intro aftner for nye frivillige om året
o
1000fryd vil styrke arbejdet med de eksisterende arbejdsgrupper (f.eks. bar og booking) og overvejer løbende etablering af nye arbejdsgrupper
o
1000fryd vil fortsat arbejde med at sikre gennemsigtighed i driften via åbenhed og tilgængelighed
vedr. bestyrelsens arbejde (ja/nej link til drev).



1000fryd vil i perioden sikre en mangfoldighed i foreningens aktiviteter
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o
o
o

1000fryd skal afholde minimum 8 bogcaféer om året i perioden
1000fryd skal fremvise minimum 80 film om året i aftaleperioden
1000fryd skal afholde minimum 40 folkekøkkener om året.



1000fryd internationalt spillested
o
1000fryd skal i perioden præsentere minimum 200 bands pr. år
o
1000fryd skal have minimum 100 koncertdage pr. år i perioden



1000fryd platform for lokale
o
1000fryd skal præsentere minimum 100 lokale bands pr. år i perioden
o
1000fryd skal lægge lokaler til minimum 2 projekter vedr. lokale kunstnere i perioden.



1000fryd vil etablere en fundraising gruppe.
o
1000fryd vil i aftale perioden igangsætte minimum 2 tiltag til sikring af ekstraordinære indtægter
f.eks. crowd-funding, støtte arrangementer, frivillige på andre kulturbegivenheder (f.eks. Nibe Festival, Fredagsfest mv.).

I forlængelse af drøftelsen i Sundheds- og Kulturudvalget, har Sundheds- og Kulturforvaltningen i dialog med
Foreningen Tusindfryd udarbejdet samarbejdsaftalen, som hermed fremlægges til byrådets godkendelse.
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Bilag:
Aftale mellem Aalborg Kommune og Foreningen Tusindfryd 2017-2020
Vision for 1000fryd
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