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Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 28.06.2017
kl. 09.00

Side 1 af 69
1

Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 2.

Drøftelse af budgetoplæg 2018
2017-012430
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget drøfter forvaltningens
budgetoplæg 2018.
Beslutning:
Drøftedes.
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Punkt 3.

Godkendelse af reviderede vedtægter for Foreningen Tusindfryd
2016-032453
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender de reviderede vedtægter for Foreningen
Tusindfryd.
Beslutning:
Anbefales.
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Sundheds- og Kulturudvalget
Sagsbeskrivelse
Foreningen Tusindfryd har fremsendt et forslag til reviderede vedtægter til godkendelse hos Aalborg Kommune.
Foreningen Tusindfryd og Sundheds- og Kulturforvaltningen har som konsekvens af økonomiske og organisatoriske udfordringer i 2016 på 1000fryd arbejdet med en revision af vedtægterne.
Revisionen består af en tydeliggørelse af bestyrelsens forpligtelser, samt at Aalborg Kommune skal godkende større dispositioner, regnskab og anvendelsen af midler ved ophør, såfremt Aalborg Kommune i sidste
regnskabsår har givet mere end 500.000 kr. i tilskud og i indsættelsen af muligheden for eksklusion af medlemmer.
Nedenfor er en oversigt over gældende vedtægter og ændringsforslagene.
Forslag til reviderede vedtægter godkendt 2016

Gældende vedtægter fra 2009

1. NAVN

1. NAVN

a. Foreningens navn er ”Foreningen Tusindfryd”.

a. Foreningens navn er ”Foreningen Tusindfryd”.

b. Foreningens hjemsted er Aalborg.

b. Foreningens hjemsted er Aalborg.

2. FORMÅL

2. FORMÅL

a. Foreningens formål er at danne rammen om et fællesejet kulturmiljø i og omkring Aalborg.

a. Foreningens formål er at danne rammen om et fællesejet kulturmiljø i og omkring Aalborg.

b. I det tilfælde foreningen ejer eller lejer en ejendom skal
ejendommen og de aktiviteter, der udgår derfra drives
efter følgende retningslinier:

b. I det tilfælde foreningen ejer eller lejer en ejendom skal
ejendommen og de aktiviteter, der udgår derfra drives
efter følgende retningslinier:







Aktiviteterne kan både karakteriseres som
kulturelle, undervisningsmæssige og sociale.
Aktiviteterne opstår som et udtryk for brugernes ønsker og behov, og er brugerstyrede.
Miljøet skal søge at modvirke sociale og
kulturelle skel.
Miljøet skal give mulighed for debat og
samfundskritik.
Miljøet skal tilstræbe at fungere på et ikkehierarkisk grundlag.







Aktiviteterne kan både karakteriseres som
kulturelle, undervisningsmæssige og sociale.
Aktiviteterne opstår som et udtryk for brugernes ønsker og behov, og er brugerstyrede.
Miljøet skal søge at modvirke sociale og
kulturelle skel.
Miljøet skal give mulighed for debat og
samfundskritik.
Miljøet skal tilstræbe at fungere på et ikkehierarkisk grundlag.

3. MEDLEMMER

3. MEDLEMMER

a. Alle kan blive medlem af foreningen, såfremt det af
årsmødet fastsatte kontingent betales.

a. Alle kan blive medlem af foreningen, såfremt det af
årsmødet fastsatte kontingent betales.

b. Kollektivt medlemskab af foreningen kan tegnes, men
giver ikke stemmeret i foreningens kompetente forsamlinger.

b. Kollektivt medlemskab af foreningen kan tegnes, men
giver ikke stemmeret i foreningens kompetente forsamlinger.

c. Eksklusion af foreningen kan kun ske, hvis medlemmet
har handlet til skade for foreningen. Eksklusion sker ved
årsmødebeslutning med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
4. ÅRSMØDE

4. ÅRSMØDE

a. Årsmødet er foreningens højeste myndighed, og afholdes hvert år i første kvartal.

a. Årsmødet er foreningens højeste myndighed, og afholdes hvert år i første kvartal.

b. Indkaldelse indeholdende dagsorden skal være afsendt til foreningens medlemmer senest 14 dage før
afholdelsen. Endvidere skal årsmøderne annonceres ved

b. Indkaldelse indeholdende dagsorden skal være afsendt til foreningens medlemmer senest 14 dage før
afholdelsen. Endvidere skal årsmøderne annonceres ved
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opslag i foreningens hus.

opslag i foreningens hus.

c. Stemmeret på årsmødet har alle der er medlemmer af
foreningen, og som er til stede. Beslutninger skal tilstræbes opnået ved konsensus, før eventuelle afstemninger
afholdes.

c. Stemmeret på årsmødet har alle der er medlemmer af
foreningen, og som er til stede. Beslutninger skal tilstræbes opnået ved konsensus, før eventuelle afstemninger
afholdes.

d. Dagsorden til årsmøde skal indeholde:

d. Dagsorden til årsmøde skal indeholde:








Valg af dirigent og referent.
Fremlæggelse og diskussion af årsberetning.
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Vedtagelse af budget.
Valg af bestyrelse.
Valg af kritiske revisorer.








Valg af dirigent og referent.
Fremlæggelse og diskussion af årsberetning.
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Vedtagelse af budget.
Valg af bestyrelse.
Valg af kritiske revisorer.

e. Ekstraordinært årsmøde indkaldes af bestyrelsen eller
i fald at 10 % af foreningens medlemmer kræver det.
Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes med dagsorden
senest 7 dage før afholdelsen. Indkaldelsen sendes til
alle foreningens medlemmer.

e. Ekstraordinært årsmøde indkaldes af bestyrelsen eller
i fald at 10 % af foreningens medlemmer kræver det.
Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes med dagsorden
senest 7 dage før afholdelsen. Indkaldelsen sendes til
alle foreningens medlemmer.

Beslutninger på ekstraordinært årsmøde har kun gyldighed hvis minimum 5 % af foreningens medlemmer er til
stede.

Beslutninger på ekstraordinært årsmøde har kun gyldighed hvis minimum 5 % af foreningens medlemmer er til
stede.

5. BESTYRELSE

5. BESTYRELSE

a. På årsmødet vælges en bestyrelse på mindst 3 og
højst 5 personer.

a. På årsmødet vælges en bestyrelse på mindst 3 og
højst 5 personer.

b. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer.

b. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer.

c. Begge køn bør være repræsenteret i bestyrelsen.

c. Begge køn bør være repræsenteret i bestyrelsen.

d. Det er bestyrelsens opgave:

d. Det er bestyrelsens opgave:










At tegne foreningen officielt og – på foreningens
vegne – at indgå bindende aftaler til varetagelse
af foreningens formål.
At føre forhandlinger med myndighederne, i det
omfang årsmøde og stormøde giver kompetence hertil.
At føre tilsyn med, at relevant lovgivning samt
foreningens vedtægter overholdes i forbindelse
med foreningens aktiviteter.
At føre tilsyn med, at regnskab og bogholderi foregår på betryggende vis og i overensstemmelse med vedtægterne.
At sikre, at stormøder og årsmøder bliver indkaldt og afholdt efter vedtægterne.
At informere om bestyrelsens beslutninger på
koordineringsmøderne.
At sikre, at foreningens vedtægter er tilgængelige, og at der foreligger en engelsk oversættelse.
At være tilgængelig for henvendelser fra foreningens medlemmer.




At tegne foreningen officielt og – på foreningens
vegne – at indgå bindende aftaler til varetagelse
af foreningens formål.
At føre forhandlinger med myndighederne, i det
omfang årsmøde og stormøde giver kompetence hertil.

e. Alle bestyrelsesmøder er åbne.

e. Alle bestyrelsesmøder er åbne. Skriftlige beslutningsreferater fra bestyrelsens møder skal være tilgængelige.
6. STORMØDERNE

6. STORMØDERNE

a. Mellem årsmøderne er stormøderne foreningens højeste myndighed.

a. Mellem årsmøderne er stormøderne foreningens højeste myndighed.

b. Stormøderne afholdes mindst én gang i kvartalet.

b. Stormøderne afholdes mindst én gang i kvartalet.

c. Den nødvendige styring og udvikling af foreningens
aktiviteter foretages på stormødet.

c. Den nødvendige styring og udvikling af foreningens
aktiviteter foretages på stormødet.
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d. Ethvert medlem af foreningen kan indkalde til stormøde ved at henvende sig til koordineringsmødet.

d. Ethvert medlem af foreningen kan indkalde til stormøde ved at henvende sig til koordineringsmødet.

e. Indkaldelse indeholdende dagsorden skal være afsendt til foreningens medlemmer senest 7 dage før afholdelsen. Endvidere skal stormøderne annonceres ved
opslag i foreningens hus.

e. Indkaldelse indeholdende dagsorden skal være afsendt til foreningens medlemmer senest 7 dage før afholdelsen. Endvidere skal stormøderne annonceres ved
opslag i foreningens hus.

f. Stemmeret har alle der er medlemmer af foreningen, og
som er til stede. Beslutninger skal tilstræbes opnået ved
konsensus, før eventuelle afstemninger afholdes.

f. Stemmeret har alle der er medlemmer af foreningen, og
som er til stede. Beslutninger skal tilstræbes opnået ved
konsensus, før eventuelle afstemninger afholdes.

g. Dagsorden til stormøde indeholder følgende:

g. Dagsorden til stormøde indeholder følgende:





Valg af dirigent og referent.
Godkendelse af referat fra sidste stormøde.
Beslutningspunkter der fremgår af dagsordenen.





Valg af dirigent og referent.
Godkendelse af referat fra sidste stormøde.
Beslutningspunkter der fremgår af dagsordenen.

h. På baggrund af stormødets beslutninger kan aktivitetsgrupper nedsættes, og disse kan efterfølgende planlægge og udføre enkeltaktiviteter i overensstemmelse
med den kompetence stormødet har uddelt.

h. På baggrund af stormødets beslutninger kan aktivitetsgrupper nedsættes, og disse kan efterfølgende planlægge og udføre enkeltaktiviteter i overensstemmelse
med den kompetence stormødet har uddelt.

7. KOORDINERINGSMØDET

7. KOORDINERINGSMØDET

a. Den nødvendige planlægning og koordinering mellem
stormøderne foretages på et ugentligt møde hvor repræsentanter fra aktivitetsgrupper, de ansatte, aktivister og
brugere kan deltage.

a. Den nødvendige planlægning og koordinering mellem
stormøderne foretages på et ugentligt møde hvor repræsentanter fra aktivitetsgrupper, de ansatte, aktivister og
brugere kan deltage.

b. Koordineringsmødet indkalder til stormøder og årsmøder i henhold til vedtægterne.

b. Koordineringsmødet indkalder til stormøder og årsmøder i henhold til vedtægterne.

c. Koordineringsmødet er beslutningsdygtigt i konkrete
sager, efter årsmødets og stormødernes retningslinier.

c. Koordineringsmødet er beslutningsdygtigt i konkrete
sager, efter årsmødets og stormødernes retningslinier.

d. Mellem årsmøderne og stormøderne er koordineringsmødets foreningens højeste myndghed.

d. Mellem årsmøderne og stormøderne er koordineringsmødets foreningens højeste myndghed.

8. DE ANSATTE

8. DE ANSATTE

a. Foreningen ansætter én eller flere personer, der forestår den daglige økonomiske ledelse.

a. Foreningen ansætter én eller flere personer, der forestår den daglige økonomiske ledelse.

b. De(n) ansatte kan ikke være medlem(mer) af bestyrelsen.

b. De(n) ansatte er ansvarlige i forhold til offentlige og
bevilligende myndigheder.

c. De(n) ansatte er ansvarlige i forhold til offentlige og
bevilligende myndigheder.

c. De(n) ansatte tegner sammen med bestyrelsen foreningen officielt.

d. De(n) ansatte tegner sammen med bestyrelsen foreningen officielt.

d. De(n) ansatte er ansvarlige for at foreningens daglige
drift og administration holder sig inden for de af årsmødet
og stormøderne afstukne rammer.

e. De(n) ansatte er ansvarlige for at foreningens daglige
drift og administration holder sig inden for de af årsmødet
og stormøderne afstukne rammer.
f. Ved ansættelse af personer, nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af interesserede medlemmer, som
herefter indkalder relevante ansøgere til samtale angående stillingen. Udvalget udfærdiger en prioriteret indstilling, som behandles på et ekstraordinært årsmøde, hvor
ansættelsen finder sted.

e. Ved ansættelse af personer, nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af interesserede medlemmer, som
herefter indkalder relevante ansøgere til samtale angående stillingen. Udvalget udfærdiger en prioriteret indstilling, som behandles på et ekstraordinært årsmøde, hvor
ansættelsen finder sted.

9. ADGANG TIL AKTIVITETERNE

9. ADGANG TIL AKTIVITETERNE

a. Foreningens aktiviteter er åbne for såvel medlemmer
som ikke-medlemmer.

a. Foreningens aktiviteter er åbne for såvel medlemmer
som ikke-medlemmer.

b. Ingen aktiviteter i foreningens regi må drives med det
formål, at give økonomisk afkast til private.

b. Ingen aktiviteter i foreningens regi må drives med det
formål, at give økonomisk afkast til private.

10. FORENINGENS MIDLER

10. FORENINGENS MIDLER
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a. De nødvendige midler til foreningens drift søges tilvejebragt ved:

a. De nødvendige midler til foreningens drift søges tilvejebragt ved:







Kontingenter og bidrag fra foreningens medlemmer.
Overskud fra aktiviteter tilknyttet foreningen.
Offentlige tilskud.
Bidrag fra fonde, interesserede institutioner, organisationer og firmaer.
Indsamlinger.







Kontingenter og bidrag fra foreningens medlemmer.
Overskud fra aktiviteter tilknyttet foreningen.
Offentlige tilskud.
Bidrag fra fonde, interesserede institutioner, organisationer og firmaer.
Indsamlinger.

b. Det er en betingelse, at bidragene ydes uden klausuler, der begrænser medlemmernes suverænitet i henhold
til vedtægterne.

b. Det er en betingelse, at bidragene ydes uden klausuler, der begrænser medlemmernes suverænitet i henhold
til vedtægterne.

c. Foreningen hæfter kun for foreningens midler. Intet
medlem kan på noget tidspunkt gøres ansvarlig for gæld.

c. Foreningen hæfter kun for foreningens midler. Intet
medlem kan på noget tidspunkt gøres ansvarlig for gæld.

d. Såfremt foreningens samlede tilskud fra Aalborg
Kommune i det senest godkendte årsregnskab udgør
mindst 500.000 kr., skal større dispositioner af betydning
for den fremtidige drift, eksempelvis optagelse af lån eller
større investeringer, godkendes af Aalborg Kommune.
11. REGNSKAB

11. REGNSKAB

a. Kassereren og de(n) ansatte aflægger regnskab på
årsmødet.

a. Kassereren og de(n) ansatte aflægger regnskab på
årsmødet.

b. Regnskabet skal være revideret af en registreret revisor samt to kritiske revisorer valgt på årsmødet.

b. Regnskabet skal være revideret af en registreret revisor samt to kritiske revisorer valgt på årsmødet.

c. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for
foreningens medlemmer og øvrige bidragsydere.

c. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for
foreningens medlemmer og øvrige bidragsydere.

d. Såfremt foreningens samlede tilskud fra Aalborg
Kommune i det senest godkendte årsregnskab udgør
mindst 500.000 kr., skal regnskaber fremsendes til godkendelse ved Aalborg Kommune.
12. OPLØSNING AF FORENINGEN

12. OPLØSNING AF FORENINGEN

a. For at foreningen kan opløses skal mindst 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemme herfor på to på hinanden
følgende årsmøder indkaldt i henhold til punkt 4 i foreningens vedtægter.

a. For at foreningen kan opløses skal mindst 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemme herfor på to på hinanden
følgende årsmøder indkaldt i henhold til punkt 4 i foreningens vedtægter.

b. Efter opgørelsen af foreningens bo, tilfalder eventuelle
overskydende midler et almennyttigt formål, efter årsmødets beslutning.

b. Efter opgørelsen af foreningens bo, tilfalder eventuelle
overskydende midler et almennyttigt formål, efter årsmødets beslutning.

c. Såfremt foreningens samlede tilskud fra Aalborg
Kommune i det senest godkendte årsregnskab udgør
mindst 500.000 kr., skal overdragelse af overskydende
midler godkendes af Aalborg Kommune.
13. FORENINGENS ANSIGT

13. FORENINGENS ANSIGT

a. Foreningen må gerne fremstå udtryksfuldt udadtil, men
alle udadvendte aktiviteter, der foregår i foreningens
navn, skal have stormødernes tilslutning.

a. Foreningen må gerne fremstå udtryksfuldt udadtil, men
alle udadvendte aktiviteter, der foregår i foreningens
navn, skal have stormødernes tilslutning.

b. Ingen politiske organisationer må tegne foreningen.
Dette er ikke ensbetydende med, at der ikke må foregå
aktiviteter af politisk art i foreningens lokaler.

b. Ingen politiske organisationer må tegne foreningen.
Dette er ikke ensbetydende med, at der ikke må foregå
aktiviteter af politisk art i foreningens lokaler.

14. ÆNDRING AF VEDTÆGTER

14. ÆNDRING AF VEDTÆGTER

a. Foreningens vedtægter kan kun ændres ved 2/3
stemmeflerhed på to på hinanden følgende årsmøder,
hvor mindst 5 % af medlemmerne er til stede.

a. Foreningens vedtægter kan kun ændres ved 2/3
stemmeflerhed på to på hinanden følgende årsmøder,
hvor mindst 5 % af medlemmerne er til stede.
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b. Såfremt foreningens samlede tilskud fra Aalborg
Kommune i det senest godkendte årsregnskab udgør
mindst 500.000 kr., skal vedtægter og vedtægtsændringer godkendes af Aalborg Kommune.
Således vedtaget på to på hinanden følgende årsmøder
efter vedtægterne; d. 22. august 2016 og d. 26. september 2016.

Sundheds- og Kulturudvalget

Således vedtaget på to på hinanden følgende årsmøder
efter vedtægterne; d. 19. december 2008 og d. 25. marts
2009.
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kl. 09.00

Side 8
6 af 69
7

Sundheds- og Kulturudvalget
Bilag:
Vedtægter for Foreningen Tusindfryd, 26-09-2016
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Godkendelse af samarbejdsaftale med Foreningen Tusindfryd
2016-032453
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender samarbejdsaftalen med Foreningen
Tusindfryd i 2017-2020.
Beslutning:
Anbefales.
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Sundheds- og Kulturudvalget
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 10.08.2016 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
genre-definerende 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 (fx 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 fx crowd funding, støtte arrangementer, frivillige på andre kulturbegivenheder (fx 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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Punkt 5.

Godkendelse af samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske Museum for perioden
01.09.2017-31.12.2020
2017-030279
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender samarbejdsaftale med den selvejende
institution Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2017-2020.
Beslutning:
Anbefales.
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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 tidligere i år Nordjyllands Historiske Museums strategiske målsætninger og individuelle udviklingsmål som grundlag for udarbejdelse af den endelige samarbejdsaftale med museet for perioden 01.09.2017-31.12.2020.
Nordjyllands Historiske Museums strategiske målsætninger:






At styrke museets appel til publikum gennem nyudvikling af museale attraktioner på følgende lokaliteter:
Aalborghus Slot, REGAN Vest og Vikingeborgen Fyrkat.
At fremme museets driftsgrundlag gennem eventuel overdragelse af driften af enkelte af museets eksisterende udstillingssteder til stedlige museumsforeninger.
At udvikle en moderne formidling til gavn for hele museet gennem udviklingsprojekterne: Aalborghus
Slot, REGAN Vest og Vikingeborgen Fyrkat.
At arbejde for, at alle kommuner under museets primære ansvarsområde også betaler til den daglige
drift af museet.
At arbejde for, at sikre yderligere driftsmæssig synergi gennem fusioner med andre nordjyske museer.

Aftalens fælles strategiske mål er omsat i følgende udviklingsmål for aftaleperioden 2017-2020:







At Nordjyllands Historiske Museum overtager driften af REGAN Vest, samt at anlægget påbegyndes
åbnet for offentligheden i 2020 med efterfølgende fuld implementering det efterfølgende år.
At Nordjyllands Historiske Museum arbejder for og levere historiefagligt input til udviklingen af Aalborghus Slot som historisk attraktion, samt at museet arbejder for udviklingen af forretningsplanen,
som ligger til grund for den fremtidige drift af Aalborghus Slot. På Aalborg Kommunes budget 2017
og 2018 er afsat i alt 2,5 mio. kr. til et forprojektet, som museet deltager i som beskrevet. Desuden
vil museet levere arbejde og faglige input til en eventuel efterfølgende fondsansøgningsproces og
etableringsfase. Museum og kommune koordinerer i hele perioden fondsansøgninger.
At Nordjyllands Historiske Museum arbejder for etablering af en industrihistorisk repræsentation på
Spritten i Aalborg. Udformningen heraf aftales nærmere med Aalborg Kommune og ejeren af lokalerne på Spritten, som museet kan komme til at råde over. Inden aftaleperiodens udløb skal Aalborg
Kommune og museet have indgået en aftale med tredjepart om museets repræsentation på Spritten.
At Nordjyllands Historiske Museum deltager i og leverer arkæologfaglig viden til arbejdet med nominering af Vikingeborgen Fyrkat som UNESCO Verdensarv, samt at museet samtidig arbejder for realiseringen af planerne for dels udflytning fra bygningerne i Vestergade, Hobro, til Fyrkat Møllegård
dels opførelse af et nyt formidlingscenter ved Fyrkat Møllegård. Ansøgningen om optagelse på
UNESCO Verdensarvsliste initieres af Kulturstyrelsen og forventes afsluttet inden udgangen af 2020.
Udflytningen fra Vestergade til Fyrkat Møllegård er afhængig af fondsmidler og sker efter nærmere
aftale med Nationalmuseet. Projektet forventes afsluttet inden udgangen af 2020. Etablering af et nyt
formidlingscenter ved Fyrkat er afhængig af fondsmidler.
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At Nordjyllands Historiske Museum i løbet af 2017 og 2018 etablerer tekniske løsninger, som gør
Hals Museum selvbetjent. Dette sker som et led i museets bestræbelser på til stadighed at nedbringe driftsomkostningerne.

Sundheds- og Kulturforvaltningen har i dialog med Nordjyllands Historiske Museum udarbejdet samarbejdsaftalen, som hermed fremlægges til byrådets godkendelse.
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Bilag:
Samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske Museum for perioden 01.09.2017 – 31.12.2020
Perspektivplan 2017-2020 for Nordjyllands Historiske Museum

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 28.06.2017
kl. 09.00

Side 17
4 afaf469

Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af reviderede retningslinjer for tilskud via kulturpuljen
2017-012590
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender reviderede
retningslinjer for tilskud via kulturpuljen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturudvalget drøftede på mødet den 24. maj kriterierne for tilskud via kulturpuljen.
Der er ikke foretaget større ændringer, og retningslinjerne tager stadig udgangspunkt i kommunens kulturpolitik. I de nuværende retningslinjer lægges der i vurderingen af de enkelte ansøgninger vægt på de tre overordnede målsætninger i kommunens kulturpolitik og særligt vægt på syv udvalgte værdier og bærende principper i Kulturpolitikken.
I det nye oplæg er de tre overordnede målsætninger og de syv udvalgte værdier sammenskrevet til otte
punkter, som vægtes særligt højt i vurderingen af ansøgningen.
Udvalget var positive over for oplægget, hvorfor retningslinjerne nu fremsendes til endelig godkendelse i
Sundheds- og Kulturudvalget.
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Bilag:
Reviderede retningslinjer for tilskud via kulturpuljen
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Punkt 7.

Godkendelse af revideret rygestopindsats til børn og unge
2016-073884
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler
på sundhedsrammen på 150.000 kr. årligt til gennemførelse af rygestoptilbud på ungdomsuddannelserne
fremadrettet udmøntes som beskrevet i sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Godkendt med tilføjelse om at Sundheds- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at fravige den interne fordeling
af rammen afhængigt af behovet i de respektive målgrupper.
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Sagsbeskrivelse - Godkendelse af revideret rygestopindsats til børn og unge
Færre børn end tidligere ryger, men der er stadig en del unge, som i løbet af de sidste år i folkeskolen og på
ungdomsuddannelser begynder at ryge. Rusmiddelundersøgelsen i Aalborg Kommune fra 2015 viser, at 4 %
af eleverne i 6. - 10. klasse ryger dagligt. 8 % af de unge ryger i 9. klasse og hele 28 % i 10. klasse. Samtidig
viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, at andelen af unge i alderen 16 – 25 år, som ryger hver dag, er steget fra 13 % i 2015 til 15 % i 2016. Tilsvarende tendens ses også i de nationale ungeprofiler, som størstedelen af Aalborg Kommunes ungdomsuddannelser er en del af. Her er andelen af unge, som ryger dagligt,
steget fra 12 % i 2015 til 13 % i 2016.
Børn og unge er mere sårbare over for tobakkens skadelige virkninger og bliver lettere afhængige end voksne, da kroppen endnu ikke er fuldt udviklet. Ligeledes har børn, der prøver at ryge, større risiko for at blive
storrygere senere i livet.
Der er således god grund til at styrke den tobaksforebyggende indsats i Aalborg Kommune for børn og unge
samt sikre hurtig og effektiv hjælp til rygestop.

Regler for røgfri miljøer på børne- og ungeområdet
Ifølge Lov om røgfri miljøer er det på børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med 3årig gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lignende, der fortrinsvist optager børn og unge
under 18 år, ikke tilladt at ryge på institutionens område - hverken indendørs eller udendørs. Forbuddet omfatter både børn og unge, ansatte og gæster.
I Aalborg Kommunes Sundhedspolitik fra 2012 blev røgfri skoletid for børn og unge vedtaget, og dette er
videreført i den nuværende sundhedspolitik 2015-2018. Røgfri skoletid er en udvidelse af røgfri matrikel på
skolerne. Det vil sige, at børn og unge ikke må ryge i skoletiden – heller ikke uden for skolens matrikel. Aalborg Kommune var den første kommune i Danmark, som indførte røgfri skoletid for børn og unge.
Aalborg Kommune har også en anden regel ud over lovgivningen på børne- og ungeområdet, idet der ifølge
”Regler om røgfri miljøer i Aalborg Kommune” ikke må ryges i forbindelse med arbejdet med børn og unge –
heller ikke i det fri (udendørs). Dette tager sigte på alle (medarbejdere, forældre mv.), som opholder sig, hvor
børnene eller de unge færdes.

Forebyggelse samt hjælp til rygestop på folkeskoler
Foruden de strukturelle tiltag på børne- og ungeområdet har Aalborg Kommune også fokus på den individorienteret forebyggelse.
Center for Tværfaglig Forebyggelse i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen har uddannet en lang række
fritidscenterpædagoger til forebyggelse af tobak og alkohol i 6. klasse samt rusmidler i 8. klasse. Ved begge
seminarer er der afsat 3-4 dage til afholdelse af oplæg, udarbejdelse af stande inden for områderne samt
præsentation for forældrene.
Forvaltningen vil indgå aftale med Center for Forebyggelse i Praksis, om at varetage hjælp til rygestop til
kommunens folkeskoleelever. Sundheds- og Kulturforvaltningen vil betale for rygestopforløbene, som afholdes med folkeskolens elever.
Derudover har Sundheds- og Kulturforvaltningen i samarbejde med Skoleforvaltningen inviteret alle kommunens skoler med 7., 8. og 9. klasser til at deltage i forskningsprojektet X:IT, som handler om at forebygge
rygning, og som har særlig fokus på unge fra familier med få ressourcer. Aalborg Kommune har deltaget i
det tidligere forskningsprojekt om X:IT i 2010/2011-2013/2014, hvor evalueringen viste, at færre unge begyndte at ryge. Evalueringen viste dog også, at indsatsen ikke i tilstrækkelig grad kunne nå unge fra familier
med få ressourcer. Derfor er X:IT nu revideret og særligt målrettet denne gruppe af unge og deres forældre.
Kommunens 10. klassecentre har også fået en invitation til at deltage i forebyggelsesprogrammet X:IT, som
ligger ud over forskningsprojektet.
De årlige udgifter til den samlede indsats på folkeskoleområdet estimeres til 30.000 kr.
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Forebyggelse samt hjælp til rygestop på ungdomsuddannelser
Aalborg Kommune har tidligere indgået aftale med alle interesserede ungdomsuddannelser i kommunen om
uddannelse af lokale rygestopinstruktører samt betaling for afholdelse af rygestopkurser for de studerende
på ungdomsuddannelserne. Det har imidlertid vist sig svært at opretholde denne aktivitet, da indsatsen skal
prioriteres i den øvrige drift.
Derfor vil Sundheds- og Kulturforvaltningen i regi af Sund Ung teamet snarest muligt gennemføre rygestopevents og rygestopkurser på kommunens ungdomsuddannelser. Sund Ung er i forvejen et kendt ansigt på
ungdomsuddannelserne i kommunen, hvor der tilbydes sundhedssamtaler til de unge studerende.
De ungdomsuddannelser, som har gode erfaringer med afholdelse af egne rygestopkurser, opfordres til at
fortsætte som hidtil, hvor Sundheds- og Kulturforvaltningen fortsat tilbyder at finansiere afholdelsen af rygestopforløbene.
Der afsættes en årlig ramme på 110.000 kr. til dækning af udgifterne til rygestop.

Rygestoptilbud til unge uden for uddannelsessystemet
Der har ikke hidtil i Aalborg Kommune været et særligt fokus på at rekruttere og tilbyde hjælp til rygestop for
unge uden for uddannelsessystemet. Som en del af arbejdet for at reducere uligheden i sundhed arbejder
Sundheds- og Kulturforvaltningen derfor på at kunne tilbyde hjælp til rygestop til unge, som ikke er under
uddannelse.
Der afsættes en årlig ramme på 10.000 kr. til dækning af udgifterne til rygestop.

Forebyggende indsats mod brug af vandpiber
Til forebyggelse mod brug af vandpiber blandt børn og unge er der ophængt plakater på alle folkeskoler med
udskoling samt alle ungdomsuddannelser i kommunen. Derudover er de fritidscenterpædagoger, der i 2017
er blevet uddannet til at varetage forebyggelsesseminarer i folkeskolens 6. og 8. klasser også blevet uddannet til at oplyse om vandpibers helbredsskadende virkning. Uddannede fritidscenterpædagoger til forebyggelsesseminarer før 2017 har fået eftersendt information.
For at lave en oplysende og forebyggende indsats mod brug af vandpiber blandt børn, unge og voksne med
ikke-vestlig baggrund har den forebyggende indsats været præsenteret for Aalborg Kommunes Integrationsråd den 14. juni 2017, hvor også materiale på engelsk, somalisk og arabisk blev præsenteret.
Med udgangspunkt i Integrationsrådets input arbejdes der videre med en styrket forebyggende indsats mod
brug af vandpiber. En samlet plan for den forebyggende indsats mod brug af vandpiber vil blive præsenteret
for Udvalget efter sommerferien 2017.

Økonomi
Der har gennem en årrække været afsat 150.000 kr. af sundhedsrammen til gennemførelse af rygestoptilbud
på ungdomsuddannelserne, og med initiativerne ovenfor foreslås de afsatte midler dermed fremadrettet anvendt på følgende måde:
Årlige udgifter
Rygestop til unge i folkeskolen
Rygestop samt forebyggelse af rygestart på ungdomsuddannelser
Rygestop til unge uden for uddannelsessystemet
I alt

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 28.06.2017
kl. 09.00

30.000
110.000
10.000
150.000

Side 23
3 afaf369

Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 8.

Godkendelse af opdatering af kriterier for tilgængelighedspuljen
2010-26442
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, efter indstilling fra Aalborg Kommunes Tilgængelighedsudvalg, at
Sundheds- og Kulturudvalget godkender opdaterede kriterier for tilgængelighedspuljen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse - Godkendelse af opdatering af kriterier for tilgængelighedspuljen
Aalborg Kommunes Tilgængelighedsudvalg administrerer Tilgængelighedspuljen og kan indstille ansøgninger til puljen til Aalborg Kommunes Handicapråd, der er øverste myndighed ved uddeling af midlerne. Tilgængelighedsudvalget er sammensat som følger:
Repræsentanter for Danske Handicaporganisationer:
Steffen Winther
Palle Brøndum
Repræsentanter fra Aalborg Kommune:
Formand Susanne Pedersen, By- og Landskabsforvaltningen
Peter Sønderlund, By- og Landskabsforvaltningen
Kit Bos, Sundheds- og Kulturforvaltningen
Tilgængelighedspuljen er budgetlagt i Sundheds- og Kulturforvaltningen, og der afsættes årligt 250.000 til
forbedringer af bygninger og udendørs arealer med henblik på at sikre bedre forhold for personer med funktionsnedsættelse.
Puljen kan søges af private, hvor bygningen/områderne er åbne for offentligheden og af offentlige institutioner med en borgerrettet servicefunktion.
Oprindeligt kunne tilgængelighedspuljen søges til projekter, der omhandlede opfyldelse af mindst ét af bygningsreglementets krav vedr. tilgængelighed. Kriterierne er blevet justeret nogle gange f.eks. som følge af
nye bygningsreglementer.
Siden puljen blev oprettet, er der dog sket en udvikling inden for emnet tilgængelighed i de fysiske omgivelser. Tidligere blev tilgængelighed opfattet som indgreb i bygninger m.v., der skulle foretages af hensyn til
personer med funktionsnedsættelse. I dag er der meget større fokus på helhedsorienterede løsninger, der
imødekommer mangfoldigheden af brugere, og som sikrer lige adgang i det offentlige liv og det offentlige
rum. Tilgængelighedsudvalget vurderer derfor, at der er behov for en opdatering af kriterierne for, hvilke
projekter der kan søges støtte til.
Udkastet til nye kriterier for tilgængelighedspuljen indeholder fortsat muligheden for at søge midler til projekter, der omhandler opfyldelse af bygningsreglementets krav. Opfyldelse af bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser vil i mange tilfælde sikre, at en bred gruppe af befolkningen kan bruge en bygning og
dens omgivelser.
Med ændringerne i kriterierne for tilgængelighedspuljen gives der desuden mulighed for at yde støtte til projekter, der sikrer tilgængelighed ud fra et lidt større perspektiv end bygningsreglementets rammer. Der kan
f.eks. være tale om løsninger, der ikke udføres som beskrevet i bygningsreglementet, men på tilsvarende vis
sikrer, at en bygning eller et område er brugbart for befolkningen i almindelighed. Det kan også dreje sig om
særlige løsninger, der knytter sig til et steds specifikke anvendelse (sportsklubber, offentligt tilgængelige
parker, undervisningssteder m.v.), som bygningsreglementet ikke indeholder særlige løsninger for, men hvor
der er behov for særlige løsninger for at sikre, at stedet kan anvendes efter hensigten.
Et væsentligt kriterie for tildeling af midlerne er fortsat at sikre løsninger, der imødekommer en stor befolkningsgruppes behov og puljens midler kan fortsat ikke tildeles enkeltpersoner.
Høring
Udkastet til kriterierne har været i høring i Aalborg Kommunes Handicapråd, som har afgivet følgende høringssvar:
"Handicaprådet takker for muligheden for at afgive høringssvar.
Handicaprådet bakker op om forslag til nye kriterier. Handicaprådet mener dog, at det er nødvendigt med
en mere klar og overskuelig tekst for at lette ansøgeres ansøgningsproces.
Handicaprådet vil gerne i denne forbindelse slå et slag for, at Sundheds- og Kulturforvaltningen reklamerer
for muligheden for at ansøge Tilgængelighedspuljen."
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Teksten i forslaget til nye kriterier er blevet tilrettet, med henblik på at gøre den mere overskuelig.
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Bilag:
Høring i handicaprådet - Nye kriterier for tilgængelighedspuljen 23.05.2017.docx
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Punkt 9.

Godkendelse af reviderede retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde
2015-045324
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender reviderede
retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse - Godkendelse af reviderede retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde
Nuværende retningslinjer for støtte til frivillig socialt arbejde er godkendt i Sundheds- og Kulturudvalget 9.
september 2015 efter drøftelse med Aalborg Frivilligråd. Retningslinjerne har således været gældende for
budgetåret 2016 og frem. Retningslinjerne er yderligere blevet administrativt præciseret i september 2016
efter bemyndigelse fra Sundheds- og Kulturudvalget på mødet 8. juni 2016.
I forbindelse med prioritering af temaer for ansøgningspuljen for 2018 drøftede Sundheds- og Kulturudvalget
24. maj 2017 retningslinjerne for frivilligt socialt arbejde, og Sundheds- og Kulturforvaltningen fremlægger på
den baggrund reviderede retningslinjer til godkendelse.
De reviderede retningslinjer indeholder en tilføjelse om, at der ikke ydes støtte til ordinær drift af socialøkonomiske virksomheder.
Aalborg Kommune har pr. 1. januar 2016 ansat en socialøkonomisk konsulent. Opgaven består i at yde
iværksætterrådgivning til sociale iværksættere, rådgive eksisterende socialøkonomiske virksomheder samt
ordinære virksomheder, som vil udvide deres sociale ansvar bredt set; f.eks. via frivillighed, bæredygtighed,
samhandel med socialøkonomiske virksomheder, ansættelse af folk fra kanten af arbejdsmarkedet.
Ved afslag på ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde vil de socialøkonomiske virksomheder blive
anvist mulighed for rådgivning hos den socialøkonomiske konsulent.
Der er desuden mindre ændringer, idet det præciseres, at støtte ikke kan overføres fra år til år, og at regnskab skal aflægges i det efterfølgende år. Desuden er enkelte forældede sætninger slettet.
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Bilag:
Forslag til reviderede retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde
Nugældende retningslinjer for Støtte til frivilligt socialt arbejde (8.9.2016)
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Punkt 10.

Drøftelse af virksomhedsplan 2018-2019 for De Frivilliges Hus
2017-024101
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets drøftelse virksomhedsplan
2018-2019 for De Frivilliges Hus.
Beslutning:
Drøftedes.
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Sagsbeskrivelse - Drøftelse af virksomhedsplan 2018-2019 for De Frivilliges Hus
De Frivilliges Hus har fremsendt virksomhedsplan 2018-2019 til Sundheds- og Kulturforvaltningen, og planen
fremsendes hermed til udvalgets drøftelse.
Virksomhedsplanen beskriver de planlagte mål og handlinger inden for De Frivilliges Hus’ fem kerneydelser:






Foreningsservice
Bliv Frivillig
Find Hjælp / selvhjælp
Netværk
Projektvugge

Hertil kommer mål og handlinger inden for følgende områder:





Kommunesamarbejde
Projekt Frivillig
Integration
PR

Leder af De Frivilliges Hus, Bjarne Søltoft samt souschef Charlotte Meng Kristensen deltager i udvalgets
drøftelse.
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Bilag:
Virksomhedsplan 2018-19 De Frivilliges Hus
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Punkt 11.

Godkendelse af kommissorium for proces vedr. udvikling af Løvvangsområdet
2016-052677
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender kommissorium for proces vedr. udvikling
af Løvvangsområdet.
Beslutning:
Anbefales, idet Sundheds- og Kulturudvalget opfordrer til en bred inddragelse af alle relevante borgere og
interessenter i hele Nørresundby.
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Sagsbeskrivelse - Godkendelse af kommissorium for proces vedr. udvikling af Løvvangsområdet
Byrådet i Aalborg Kommune har i forbindelse med Budget 2017 valgt at nedlægge Løvvangsskolen, bl.a.
fordi det er meget omkostningstungt at modernisere og vedligeholde skolens bygninger. I forbindelse med
budget 2017 er der således afsat hhv. 10 mio. kr. i 2019 og 11 mio. kr. i 2020 til investeringer i Løvvangsområdet. Dette arbejdet initieres af Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Skolen lukker pr. 1. aug. 2017, hvor hovedparten af skolens elever og personale overgår til andre skoler.
Udvalgte specialklasser fraflytter først Løvvangsskolen pr. 1. aug. 2019. Nedrivningen forventes igangsat
efter denne dato.
Et vigtigt indsatsområde er derfor at sætte gang i aktiviteter i perioden 2017-2019 (medio), som kan være
med at give ”lys og liv” i skolens bygninger og samtidig være med til at give input til aktiviteter og tilbud,
som skal tegne området fremadrettet.
I forbindelse med processen er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (FB), By- og Landskabsforvaltningen (BLF), Skoleforvaltningen (SK) samt Sundheds- og
Kulturforvaltningen (SUN). I første omgang har Ældre og Handicapforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen valgt ikke at deltage i processen, men kan inddrages, såfremt det er nødvendigt.
Arbejdsgruppen har udarbejdet vedlagte kommissorium som tager højde for opgavens kompleksitet samt
de enkelte delopgaver, som skal løses herunder fx:






Fortsætte Løvvangens positive udvikling som bydel via aktiviteter og samtænkning samt at skabe grobund for at Løvvangen og det øvrige Nørresundby åbner sig mod hinanden.
Udarbejde en undersøgelse af tilbudsviften i området og anbefalinger ift. fremtidige konkrete
indsatser i Løvvangsområdet. Afsættet er undersøgelsen, som er foretaget i forbindelse med
Løvbakkens fremtidige tilbud
Forslag til midlertidig anvendelse af Løvvangsskolen og forhindre uønsket adfærd omkring den
delvist nedlagte skole (i form af fx hærværk eller uheldige miljøer) samt igangsætte aktiviteter
mv. i de kommende år, som kan lægge spor ud for mere permanente tiltag med lokalt ejerskab
og engagement.
Input til udarbejdelse af ny lokalplan for området

Økonomi
Der er afsat hhv. 10 mio. kr. i 2019 og 11 mio. kr. i 2020 til investeringer i Løvvangsområdet på anlægsrammen. Dette arbejdet initieres af Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Den kommende inddragende proces omhandler et visions-/ambitionsarbejde for Løvvangen og det omkringliggende kvarter, forslag til midlertidighed i aktiviteter og andre tiltag og overvejelser om byudvikling
mv. Der anbefales, at der afsættes økonomi til:





Mødeafvikling, borgermøder
Relevante undersøgelser
Projekter i relation til midlertidighed samt driftsøkonomi til at holde skolens lokaler i gang.
Ansættelse af studiejobfunktion som i et tæt samarbejde med projektlederen varetager opgaverne
vedr. midlertidighed, aktiviteter og andre tiltag og overvejelser om byudvikling mv.
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Det anbefales en ramme på 800.000 kr. fordelt over 2 år fra august 2017 til juni 2019. Sundheds- og Kulturforvaltningen varetager den økonomiske forpligtigelse med forventning om tilbagebetaling af midlerne, når
anlægsrammen frigives i 2019.

Tidsplan
Den 20. juni 2017

FL, Sundheds- og Kulturforvaltningen

Den 28. juni 2017

Sundheds- og Kulturudvalget

14. aug. 2017

Magistrat

21. aug. 2017

Byråd

September 2017

Orientering om processen og rammer for det videre
arbejde til relevante råd, nævn og parter
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Bilag:
Kommissorium. Udvikling af Løvvangsområdet 2017-2019
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Punkt 12.

Orientering om drift af bibliotekstilbud i Løvvang efter 1. juli 2017
2016-010423
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering
sagsbeskrivelse om drift af bibliotekstilbud i Løvvang efter 1. juli 2017.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Bibliotekerne vil fortsat have et bibliotekstilbud i Løvvangområdet, og har undersøgt mulighederne
for at optimere det tilbud, der er i dag og samtidig fremtidssikre det, indtil skolen lukker.
Bibliotekslokale på Løvvangskolen
Biblioteket har indgået en aftale med Løvvangskolen om at forblive på skolen i deres PLC lokaler indtil skolen lukker helt i august 2019. Denne aftale giver os en fast base i kvarteret og gode muligheder for både at
tilbyde selvbetjeningsmuligheder og bemandet biblioteksbetjening.
Efter sommerferien i 2017 vil der kun være ca. 50 elever tilbage på skolen i skolens centerklasser. Der vil
være ca. 40 personaler til at drive skolen, der efter juli vil være en afdeling under Vester Mariendal Skole.
Da skolens ubrugte fløje og gange vil blive spærret af hen over sommeren, giver det ikke mening at flytte
biblioteket ud af PLC området, da der ikke er andre placeringer, der virker mere lukrative og tilgængelige
end den placering biblioteket har nu.
Optimering af tilbud
Biblioteket har nu været i drift på Løvvangskolen siden september 2016 med fire ugentlige åbningsdage, og
det er helt tydeligt, at det primært er om aftenen, der er mulighed for at servicere kvarterets beboere. I
dagtimerne kan skolebørnene betjene sig selv, og med udsigt til at der kun er centerklassebørn på skolen
efter sommerferien, giver det umiddelbart ikke mening at holde åbent i formiddagstimerne med bemanding.
Biblioteket vil derfor optimere ressourceforbruget ved at holde bemandet åbent to eftermiddage og aftner
om ugen (mandag og onsdag 12.00 til 18.00) og lade biblioteket være selvbetjent åbent indtil 15 eller 16
(afhængigt af skolens åbningstider) de resterende ugedage. Der vedbliver med at være lukket i weekenderne. Dette frigør personaleressourcer der kan bruges til at styrke både det opsøgende arbejde i kvarteret og
samarbejdet med f.eks. Sundhedscentret.
Samtidig tilpasses bibliotekets samling, så den primært henvender sig til de gæster, der benytter biblioteket
nu. Dvs. et større fokus på billedbøger til centerklassebørnene, børnehaverne og dagplejerne og et mere
fokuseret bibliotekstilbud med voksenmaterialer til den resterende gruppe af brugere, der primært er seniorborgere. Optimeringen af samlingen vil ske i sensommeren 2017.
Samlede udlån af børne- og voksenmaterialer i Løvvang siden åbningen i september 2016
Oktober 2016
November 2016
December 2016
Januar 2017
Februar 2017

578
698
400
726
541

(Efter februar blev der i marts indført nyt bibliotekssystem og dette kan endnu ikke levere udlånstal)

Samarbejdet fremover
Med placeringen på skolen fortsættes det tætte samarbejde med Sundhedscentret og sundhedsplejersken.
Lige nu arrangeres der f.eks. fællesspisninger for kvarterets borgere. Desuden optimeres samarbejdet med
både dagplejere og børnehaver i kvarteret og bibliotekets samling tilpasses til de behov som disse måtte
have.
Med en fast base på skolen fortsætter biblioteket med at have depoter i børnehaver, samarbejde med
Kvarterets Hus om f.eks. musikalske legetuer og events, samarbejde med kirkecentret, og udvider samarbejdet med andre aktører i kvarteret. Desuden eksperimenteres der med konceptet ”gadebibliotekar” og
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der vil løbende blive undersøgt, om der er andre muligheder for at flytte biblioteksformidlingen ind/ud i
kvarteret.
Integration i 2020 planen
Biblioteket deltager i forvaltningens arbejde ind i 2020 helhedsplanen for Løvvangområdet, og biblioteket
er aktivt med i arbejdsgruppen om planen. Biblioteket ønsker at blive et informationspunkt for områdets
beboere, og vil desuden gerne være facilitator og omdrejningspunkt for aktiviteter på sundheds- og kulturområdet i kvarteret. Biblioteket har allerede et tæt samarbejde med sundhedsområdet og arbejder på
samarbejde med bl.a. Løvbakken og med fritid- og kunstområdet, der f.eks. kan ud nytte de tomme lokaler
på skolen.
Ny lokalitet?
Aalborg Bibliotekerne holder løbende øje med nye lokaliteter, der kan egne sig til biblioteksbrug. Biblioteket skal dog ikke flytte for enhver pris, da biblioteket ikke vil miste sit tætte samarbejde med bl.a. sundhedsområdet.
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Punkt 13.

Godkendelse af projekt ”Genetablering af gadekær og nyt samlingssted i Torderup”
2016-026936
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalgets godkender, at der bevilliges
kr. 200.000 til projekt ”Genetablering af gadekær og nyt samlingssted i Torderup”.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Landsbyen Torderup, der har et indbyggertal på ca. 43, er beliggende i kommunens sydøstlige landdistrikt
mellem Skovstrup og Vaarst.
Torderup har ikke siden 1950-60’erne, hvor byens mange gadekær stadig eksisterende, haft et egentligt sted
at mødes til fællesskabsaktiviteter. Byen borgerforening, der har eksisteret i ca. 20 år, tog i 2016 initiativ til at
få etableret et fælles samlingssted for at samle byens aktiviteter og få genetableret et naturligt mødested for
byen indbyggere. Hidtil har byens arrangementer været holdt, hvor det fra gang til gang har været muligt på
private arealer. På foreningens generalforsamling i foråret 2016 forelagde bestyrelsen ideen om et fast fælles samlingssted for borgerne og der var stor opbakning til bestyrelsens initiativ.
I 2016 ansøgte Torderup Borgerforening Landdistriktsområdets ”Pulje til Forskønnelse og Udvikling af byer i
Aalborg Kommunes landdistrikt” og blev prækvalificeret til at videreudvikle på projektideen. Prækvalificeringen er overflyttet til ansøgningsrunden vedr. 2018 midlerne. Siden foråret 2016 har bestyrelsen arbejdet med
flere forskellige forslag til beliggenhed.
I foråret 2017 har borgerforeningen fået By- og Landskabsforvaltningen, Park & Naturs godkendelse til at
omdanne et kommunalt ejet rekreativt areal, centralt beliggende i byen og hvor ét af byens tidligere gadekær
tidligere har været. Arealet fremstår i dag som et vildt bevokset område, der skråner ned mod et sumpet
område, hvor gadekæret, der er rørlagt, tidligere har haft vandspejl, jf. bilag.
Park & Naturs er positive i forhold til genetableringsplanerne for gadekæret, der vil øge biodiversiteten, og til
etablering af et rekreativt samlingssted. Såfremt projektet etableres vil Park & Natur fremover varetage driften af det grønne vedligehold, mens Borgerforeningen skal vedligeholde evt. inventar på arealet.
Da arealet er meget skrånende, og det tidligere gadekær er rørlagt og omgivelserne sumpede, vil genetablering af gadekær samt klargøring af arealet til mødestedet kræve en del jordarbejde. I flg. Park & Natur skal
dette arbejde gennemføres i efterårsmånederne; helst i slutningen af september og oktober bl.a. af hensyn til
dyrelivet. Jordarbejdet i forhold til genetablering af gadekær mv. vil beløbe sig til kr. 200.000.
Forvaltningen er bekendt med, at Borgerforeningen vil arbejde videre med faciliteter så som overdækket
samlingssted (pavillon) med båludstyr, areal til sportsaktiviteter (fodbold, petanque, krolf mv.), samt et muldtoilet og beplantning, jf. bilag 2. I forbindelse med jordarbejdet vil der blive taget hensyn til ovenstående,
således at arealet planneres og er klargjort til inventar og aktivitetsarealer såfremt dette bliver muligt på sigt.
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Bilag:
Bilag 1a - historisk foto ca. 1950
Bilag 1b - foto pr. maj 2017
Bilag 2, skitseplan af projektforslag
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Punkt 14.

Orientering om årsberetning og regnskaber for kulturinstitutioner 2016
2017-028130
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering
sagsbeskrivelse om regnskaber og beretninger 2016 for Springeren, Nordjyllands Historiske Museum,
Musikkens Hus, Skråen, Aalborg Symfoniorkester, Kunsten, Det Hem´lige Teater, Huset og Aalborg
Zoologiske Have.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse

Der er i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 13 selvejende/private kulturinstitutioner, der
årligt modtager et kommunalt tilskud på 500.000 kr. eller derover. Her følger en orientering om
årsregnskaber og -beretninger fra 9 kulturinstitutioner.
Hovedtallene i regnskaberne ser således ud (opgjort i 1000 kr.):
Institution

Udgifter

Indtægter
Inkl. tilskud

Over/underskud
*

Samlet
tilskud

Kommunalt
tilskud, brutto

Kommunalt
tilskud, netto

34.672

34.601

- 72

19.358

9.178

8.787

2.019

2.021

2

921

921

847

68.485

64.289

-4.196

22.328

15.981

14.659***

78.386**

95.486

17.100

31.093

22.992

23.274

Skråen

25.395

25.246

-149

3.882

2.589

2.546

Aalborg Symfoniorkester

54.230

54.283

53

49.289

28.989

28.409

1.495

1.514

19

1.444

1.423

1.309

36.626

36.172

-453

22.681

14.003

12.729

7.835

8.390

556

5.710

5.339

4.912

Nordjyllands Historiske
Museum
Springeren
Aalborg ZOO
Musikkens Hus

Det Hem´lige Teater
Kunsten / Utzon
HUSET

*minus = underskud, + = overskud
** Afdraget på realkredit lånet er ikke bogført som udgift.
*** Inklusiv 400.000 kr. (netto) i årligt anlægstilskud

Samlet tilskud kan ud over offentlige tilskud være tilskud fra private (fonde, sponsorer og lignende). Overskud/underskud er overført til status i henhold til reglerne om overførsel mellem årene.
Institutionernes årsregnskaber/-beretninger medbringes til mødet. Såfremt der ønskes kopi af
disse, kan der rettes henvendelse til Kulturafdelingen.
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Årsberetning fra Nordjyllands Historiske Museum
Nordjyllands Historiske Museum havde i 2016 udgifter på 34.672.217 kr. og indtægter på
34.601.673 kr., hvilket samlet resulterer i et underskud på 71.544 kr. Underskuddet dækkes ind af
museets reserver.
Museet finder stadig over 40% af sin omsætning fra andre kilder end offentlige tilskud. Skemaet
uddyber indtægtsgrundlaget.

NHM - tilskud og indtægter
Aalborg Kommune
Mariagerfjord Kommune
Rebild Kommune
Staten
Entre, kiosk og cafeteriavirksomhed
Arkæologiske undersøgelser
Øvrige indtægter

Beløb
9.178.354
4.068.000
710.000
5.401.679
3.488.738
7.421.436
4.333.466

NHM fastholdt i 2016 niveauet på ca. 130.000 besøgende efter besøgsrekorden i 2015. Lindholm
Høje Museet, Vikingeborgen Fyrkat samt Aalborg Historiske Museum og Gråbrødrekloster Museet
hver har ca. 30.000 besøgende - altså samlet ca. 90.000 besøgende. De øvrige 10 udstillingssteder
tegner sig for de resterende ca. 40.000 besøgende.
Besøgstallet for de fem udstillingssteder I Aalborg Kommune (Aalborg Historiske Museum, Gråbrødrekloster Museet, Lindholm Høje, Hals Skanse og Apoteker Samlingen) var i 2016 på ca.
83.000.
NHM spiller en betydelig rolle i at formidle historien til de mange skolelever, der besøger museets
institutioner både I og uden for Aalborg Kommune.
NHM er et lokalt forankret kulturhistorisk museum, der forsker I og formidler kulturhistorien for
Himmerland og dele af Vendsyssel. NHM arbejdede i 2016 videre med de tre hovedprojekter –
Aalborg Hus Slot, REGAN Vest og Fyrkat – som også I den kommende tid vil være Nordjyllands Historiske Museums overordnede udviklingsprojekter. Herudover arbejder Nordjyllands Historiske
Museum for etablering af en industrihistorisk repræsentation på Spritten i Aalborg. Udformningen
heraf aftales nærmere med Aalborg Kommune og ejeren af lokalerne på Spritten, som museet kan
komme til at råde over.
I 2016 beskæftigede NHM ca. 100 personer svarende til ca. 50 årsværk.

Sundheds- og Kulturudvalget

2

Møde den 28.06.2017
kl. 09.00

Side 46
3 afaf16
69

Sundheds- og Kulturudvalget
Årsberetning fra Springeren – Maritimt Oplevelsescenter
Springeren havde i 2016 en samlet indtægt på 2.021.038 kr., og samlede udgifter for 2.018.658 kr.
Det samlede resultat er således et overskud på 2.380 kr. Skemaet uddyber indtægtsgrundlaget.

Springeren - tilskud og indtægter
Billetsalg
Indtægter (guide, eget arbejde, souvenir/varesalg
minicafe)
Driftstilskud, Aalborg Kommune
Sponsorindtægter
Arrangementer

Beløb
745.014
218.069
920.651
40.000
97.304

Efter et par turbulente år med genopretning af økonomien på Springeren med både spareplan og
budgetforøgelse har 2016 været et almindeligt år, og Springeren leverer et mindre overskud.
Der ydes en stor indsats fra de 28 frivillige, hvilket er med til at sikre, at Springeren kan holde
åbent 360 dage om året. De frivillige har i 2016 brugt ca. 1.700 timer på Springeren. Herudover har
der været 15 i samfundstjeneste, der samlet har afviklet 960 timer, fire personer i nyttejob/løntilskud/virksomhedspraktik fra jobcentret med i alt 52 uger samt 3 i jobprøvning med i alt
29 uger.
Der samarbejdes også med studerende fra AAU og UCN. I 2016 var der en studerende i virksomhedspraktik i sammenlagt 12 uger.
Springeren slog i 2015 rekord med godt 22.000 besøgende. Antallet af gæster er i 2016 faldet en
smule til lige knap 21.000 besøgende. Dog er andelen af betalende gæster steget, hvilket er med
til at styrke indtægtssiden. Der er stadig et stort antal gratister, hvilket hænger sammen med
Springerens samarbejde med skoler og institutioner, som kommer gratis ind.
Også i 2016 blev der afviklet mange forskellige typer af arrangementer. Der har bl.a. været afholdt
fødselsdage, receptioner, barnedåb, begravelse, kurser, guidede ture m.m. Igen i 2016 har der i
samarbejde med kommunens musikliv været afviklet Ubådskoncerter.
Springeren har i 2016 arbejdet med at skabe en mere indlevende og aktiv formidling fx ved brug af
digitale platforme samt etableringen af en hønsegård som en del af formidlingen om hushold på
skibe.
Springeren arbejder fortsat på at skaffe penge til på projektet ”Aalborg Minimarina”, der skal være
med til at forbedre formidlingen af dansk søfartshistorie til især børn og børnefamilier. Der er planer om at anlægge en ”vandlegeplads” bestående af et vandbassin på 70 kvadratmeter, hvor gæsterne kan sejle med radiostyrede både. Herudover ønsker Springeren at anlægge et stort lege-
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skib, hvor børnene kan fortsætte læringen i leg og udleve oplevelserne fra udstillingen. De samlede anlægsudgifter beløber sig til 1,9 mio. kr. som Springeren arbejder på at skaffe via diverse fonde og puljer.
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Årsberetning fra Aalborg Zoologiske Have
De samlede udgifter for Aalborg Zoologiske Have var i 2016 68,5 mio. kr. og der var indtægter for
64,3 mio. kr. Resultatopgørelsen for 2016 udviser et underskud på 4.2 mio. kr. Skemaet nedenfor
uddyber indtægtsgrundlaget.

Aalborg Zoologiske Have - tilskud og indtægter
Aalborg Kommune, driftstilskud
Anlægstilskud, Aalborg Kommune
Statstilskud
Billetsalg (inkl. årskort og arrangementer)
Cafe og Zoo shop
Bidrag fra sponsorer og private
Bidrag fra fonde (byggefonden m.m)
Udlejningsejendom

Beløb
15.499.000
482.000
3.350.000
28.673.000
13.145.000
2.507.000
490.000
144.000

380.000 gæstede Zoologisk Have i 2016 mod 381.000 i 2015.
Aalborg Zoos underskud i 2016 er primært en konsekvens af en række engangsomkostninger som
følge af personalereduktioner i 2016. Besparelserne slår først igennem i regnskabsår 2017 og frem.
Arbejdet med masterplanen “Aalborg Zoo 2030” fortsatte i 2016. Planen indeholder et sammenhængende design for hele haven, der inddeles i tydelige geografiske områder. Næste store område bliver med grønlandsk tema. Aalborg Zoologiske Have og Aalborg Kommune er i dialog om finansiering af den store udviklingsplan for haven.
I 2016 indtog istiden Aalborg Zoo. Den store plæne foran hovedbygningen blev omdannet til et
stenet istidslandskab og befolket af gigantiske mammutter, drabelige sabelkatte og andre af fortidens dyr. Udstillingen er lavet i et samarbejde mellem Aalborg Zoo og Naturhistorisk Museum i
Aarhus.
I 2016 var der igen mange elever i Skoletjenesten i Aalborg Zoo ca. 7.000 elever nød godt af undervisningen i skoletjenesten, hvilket er en fastholdelse af det niveauet fra 2015.
Endnu engang gærstede Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Zoo, og der deltog omkring 7.500
folkeskoleelver. Det er en markant stigning siden festivalen blev afholdt første gang i 2008 med
bare 1500 deltagere.
Aalborg Zoologiske Have dannede rammen om en børnekulturfestival i forbindelse med Aalborg
Festivals, hvor ca. 3.000 børn fik en masse oplevelser.
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Årsberetning fra Musikkens Hus
De samlede udgifter for Musikkens Hus var i 2015 på 78.386.000 kr. og der var indtægter for
95.486.000 kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

Musikkens Hus - tilskud og indtægter
Aalborg Kommune, driftstilskud
Aalborg Kommune, Opera Festival
Aalborg Kommune, anlægstilskud
Kulturstyrelsen, driftstilskud
Lejeindtægter*
Koncertindtægter**
Øvrige Indtægter***

Beløb
10.119.000 kr.
655.000 kr.
12.500.000 kr.
4.600.000 kr.
21.429.000 kr.
12.900.000 kr.
33.283.000 kr.

* Lejeindtægter fra faste lejere og indtægter ved salsleje.
** Koncertindtægter er inkl. koncertspecifik fundraising.
*** Øvrige indtægter indeholder bl.a. indtægter fra sponsorer, indirekte uddeling og Musikkens Spisehus.

2016 var igen et positivt år for Musikkens Hus. Musikkens Hus har i alt haft mere end 335.000 besøgende, heraf næsten 100.000 koncertgæster. Der har i 2016 været afholdt ca. 100 koncerter
foruden Aalborg Symfoniorkesters koncerter samt været vært eller ramme for en langt række andre publikumsrettede arrangementer.
Musikkens Hus har siden åbningen været medvirkende til at nordjydernes forbrug af klassisk musik
er steget og nordjyderne er i overvejende grad positive overfor Musikkens Hus. Det har præsenteret klassisk og rytmisk musik på et højt nationalt og internationalt niveau samt været vært for flere
store TV-shows med masser af seere, hvilket er med til at sætte Musikkens Hus og Aalborg på
Danmarkskortet.
Musikkens Hus har i 2016 genereret et primært overskud på ca. kr. 0,5 mio., og et samlet overskud
på ca. kr. 17,1 mio. kr. Overskuddet fordeler sig således:




Koncerthus (drift)
Øvrige aktiviteter og finansielle Poster
Musikkens Spisehus

0,5 mio. kr.
16,5 mio. kr.
0,1 mio. kr.

Øvrige aktiviteter og finansielle poster indeholder bl.a. anlægstilskuddet på 12,5 mio. til afdrag af
en del af de realkreditlån Fonden har. Afdraget til realkreditlånene fremgår ikke af udgifterne, men
er en del af balancen, hvorfor overskuddet i princippet er mindre. Derudover indtægtsføres der
indirekte uddelinger på kr. 25,6 mio., hvilket skal vise Fondens indirekte bidrag til samfundet. Posten fratrækkes først igen, som en del af en overskudsdeling. Sidst indeholder posterne ligeledes
afskrivninger på bygningen, samt renter på realkreditlånene.
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Der er en række faktorer, der har været afgørende for det flotte resultat. For det første har Musikkens Hus haft en stram økonomisk styring af driften, lavere udgifter til bygningsdriften end forventet, gode besøgstal samt stor opbakning fra sponsorer og fonde.
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Årsberetning fra Skråen
De samlede udgifter for Skråen var i 2016 på 25.395.000 kr. og der var indtægter for 25.246.000
kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

Skråen - tilskud og indtægter
Aalborg Kommune, driftstilskud
Statstilskud, honorarstøtte
Billetindtægter
Barindtægter
Øvrige indtægter

Beløb
2.589.205
682.500
11.963.607
7.216.895
2.793.793

Skråen fik i 2016 var et beskedent underskud på ca. 150.000 kr. primært fordi, at Fredagsfesterne
kun lige løb rundt og ikke gav det ventede overskud. Dog var 2016 alligevel et fint år. Skråen har i
2016 haft mere end 140.000 publikummer til de afholdte koncerter, shows, Skråen By Night, Fredagsfesterne i Karolinelund samt fællesarrangementer og rundvisninger i Nordkraft.
Skråen har i 2016 afholdt langt over 400 arrangementer inden for både rytmisk musik, comedy,
rundvisninger og markeder. Kravene om minimum 100 koncerter og mindst 40 præsentationer af
lokale rytmiske kunstnere er opfyldt til fulde og Skråen er med til at skabe liv i Nordkraft og Aalborg. Udover rytmiske koncerter i Skråen blev der afholdt Fredagsfester i Karolinelund og koncerter i Multisalen samt en række comedy shows og scenekunst forestillinger. Den kunstneriske linje
og programprofilen er i 2016 blevet fastholdt samtidig med at de lokale musikere får chancen.
Skråen har som tidligere år samarbejdet med Aalborg Kommune om forskellige projekter og har
stor andel i Aalborg Festivals, hvor Skråen har deltaget i både udviklingsarbejdet af selve konceptet generelt, men i særdeleshed med konkrete aktiviteter i og omkring Spejlteltet Paradiso.
Skråen har i 2016 haft fokus på fortsat at udvikle fællessatsningerne i Nordkraft som fx sommerkonceptet Costa Del Nordkraft og en række markeder mv.
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Årsberetning fra Aalborg Symfoniorkester
De samlede udgifter for Aalborg Symfoniorkester var i 2016 på 54.229.865 kr. og der var indtægter
for 54.282.504 kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

Aalborg Symfoniorkester - tilskud og indtægter
Aalborg Kommune, driftstilskud
Statstilskud
Ikke-offentlige tilskud, entre, mm.
Finansielle indtægter

Beløb
28.594.898
20.600.000
4.696.679
9.424

Aalborg Symfoniorkester har i 2016 genereret et beskedent overskud på ca. 63.000 kr. en smule
større end budgetteret. Overskuddet skyldes en stram økonomistyring og fortsat fin egenindtjening. Billetindtægterne er landet på et niveau der er tre gange så store som i 2013 inden indflytning i Musikkens Hus. Aalborg Symfoniorkester fik i 2016 igen et samlet publikumstal på over
71.000, hvilket er langt flere end de aftalte 63.000.
Aalborg Symfoniorkester har i 2016 medvirket ved i alt 172 arrangementer (imod aftalte 192, det
lavere antal er pga. aflysning af et projekt med skolekoncerter). Aalborg Symfoniorkester afholder
både symfoniske koncerter for voksne, unge og børn, kammerkoncerter, kirkekoncerter og sommerkoncerter. I samarbejde med Musikkens Hus har Aalborg Symfoniorkester fastholdt den store
succes med to nye koncerttyper Musikkens Miks og koncerter med filmmusik og film, og møder
den vej rundt et nyt publikum. Aalborg Symfoniorkester medvirker stadigvæk til en række kommunale begivenheder som fx Aalborg i Rødt og de åbner diverse konferencer mv. i AKKC. Aalborg
Symfoniorkester samarbejder ofte med andre institutioner i byen fx Platform 4 og Aalborg Event.
En af de store opgaver for Aalborg Symfoniorkester er arbejdet med det pædagogiske område,
hvor der afholdes gruppekoncerter på de nordjyske skoler og åbne børnekoncerter, samt andre
tiltag rettet mod børn og familier. Aalborg Symfoniorkester har deltaget aktivt i Skoleforvaltningens arbejde med Folkeskolereformen.
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Årsberetning fra Det Hem’lige Teater
De samlede udgifter for Det Hem’lige Teater var i 2016 på 1.495.366 kr. og der var indtægter for
1.514.043 kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.
Det Hem’lige Teater – tilskud og indtægter
Aalborg kommune, driftstilskud
Andre tilskud
Bar, udlejning, events

Beløb
1.423
23
68

Det Hem’lige Teater producerede i 2016 4 små indendørs forestillinger samt 2 store udendørs forestillinger. ”Oppe i bakkerne” blev produceret i samarbejde med Museet ved Hammer Bakker i
anledning af 100 året for åndsvageanstalten og ”7 Samuraier” blev produceret til Aalborg Festivals.
Allerede i oktober begyndte prøverne på sæsonens store satsning ”Goodbye Earl”, der fik premiere i marts 2017 med 24 medvirkende udvalgt ved audition. I efteråret begyndte også samarbejdet
med Trekanten om et senior-teaterhold. Teaterskolen for de 13 – 15 årige har haft pæn søgning.
Teatret påbegyndte et arbejde med at integrere flygtninge med unge danske teaterinteresserede,
men da flygtningene blev flyttet og fik anden beskæftigelse, døde initiativet ud. Der blev dog høstet gode erfaringer og teatret ville gerne have fortsat projektet.
Huset lejes fortsat ud. MusicaLiber og Aalborg University Shakespeare Company brugte hver et par
uger i 2016 i salen, og det Københavnske Teater V. og Århusgruppen Cabaresque er efterhånden
også blevet faste gæster. Blandt de faste brugere af huset er HF-Must og Talentakademiets teaterlinje TGK. Derudover gav et par huller i kalenderen mulighed for foredrag og filmoptagelser.
Der været fokus på at implementere den nye ledelsesstruktur, som trådte i kraft med Flemming
Lindvangs pensionering ved udgangen af 2015. Væsentligst skal nævnes nye vedtægter, én leder
frem for to, samt et skuespillerråd, hvor også husets unge brugere får plads og dermed indflydelse
på bl.a. den kunstneriske linje og valg af instruktører. Der har været stor interesse for at deltage i
skuespillerrådet og bidrage med nye ideer og intiativer.
Med mere end 100 brugere om ugen samt HF Must og TGK er der et højt aktivitetsniveau, men
forsøg med undervisning og workshops viser, at de unge først og fremmest vil lave forestillinger og
nedprioriterer undervisning. En stor produktion som Goodbye Earl har krævet samtlige weekender
i et halvt år, men alligevel har der været fuld opbakning.
Det Hem’lige Teater mangler plads, især en ekstra prøvesal. Det Hem’lige Teater er både økonomisk, praktisk, pædagogisk og personalemæssigt et velfungerende hus, men lokalemanglen sætter
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begrænsninger for aktiviteterne. I samarbejde med Aalborg Kommune, der ejer bygningerne, vil
der i de kommende år være fokus på at løse problemet.
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Årsberetning fra KUNSTEN
De samlede udgifter for KUNSTEN var i 2016 på 36.625.954 kr. og der var indtægter for 36.172.181
kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

KUNSTEN – tilskud og indtægter
Rådighedsbeløb til indkøb af kunst samt formidling - staten
Driftstilskud - staten
Driftstilskud – Aalborg Kommune
Bygningsvedligehold / Anlægstilskud – Aalborg Kommune
Driftstilskud aktiviteter på Utzon Center
Husleje – Utzon Center
Fonde og andre ikke offentlige bidragydere
Entre
Cafévirksomhed
Butiksvirksomhed
Erhvervsklub, salg af omvisninger m.v.
Omvisninger og Anden Kulturformidling
Managementbidrag fra Utzon, moms m.v

Beløb
269.000
2.544.640
8.201.053
2.409.639
1.867.391
1.525.000
5.865.366
4.666.386
4.547.183
1.882.961
1.084.700
523.925
518.112

I 2016 fik KUNSTEN en ny start med genåbning af det renoverede og udvidede museum.
Publikumsklubben er vokset til 7.500 medlemmer og KUNSTEN fik et historisk højt besøgstal i 2016
med 118.000 gæster.
KUNSTEN præsenterer udstillinger af international klasse og eksperimenterer med nye tematiserede ophængninger af udvalgt kunst fra den store samling.
KUNSTEN er meget aktiv i formidlingen af kunst til alle aldersgrupper og leverer produkter der
involvere publikum i alle aldre fra baby til gammel.
KUNSTEN to GO er blevet en del af museets DNA og KUNSTEN rækker ud og præsenterer kunst
f.eks. til SMUKFEST og i private hjem under Folkemødet på Bornholm.
KUNSTENs vision og virksomhedsplan vidner om et visionært og moderne museum, der går i dialog
med sit publikum og har gode og nære relationer til erhvervsliv og fonde, som bakker op og løfter
mulighederne for det store formidlingsarbejde og udvikling af samlingen.
På baggrund af vision, virksomhedsplan samt den den kommunale kulturpolitik har KUNSTEN indgået ny 4 årig samarbejdsaftale med Aalborg Kommune og vedtægterne er opdateret med Byrådets godkendelse
KUNSTEN blev i 2016 udtaget til statslig kvalitetsvurdering og fik højeste karakter
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Kunstens Samling er udvidet i 2016 med markante erhvervelser: Spring, Eleven Less One og Kurt
Trampedach, som er doneret af fonde og privatpersoner.
Kunsten deltager i et forskningsnetværk med Louisianna, ARoS, Brands, Statens Museum for
Kunst, Thorvaldsens, Arken og Trapholt.
I det nyrenoverede KUNSTEN er der blevet plads til at udvide undervisningsfaciliteter og formidlingsindsatsen med bl.a. den store satsning: ”Kunst-Lab”.
Årsberetningen giver udførligt overblik over KUNSTENs udadrettede, inviterende aktiviteter.

UTZON CENTER
Utzon Center gennemførte to store udstillinger i 2016: Fatamorgana, Utzon møder Jørn samt Skys
the Limit om høj huse. Hertil Børnesuccesen Design i LEGO, Træd ind i Minecraft.
Utzon Center har fokus på at øge entreindtægterne som i 2016 blev femdoblet til ca. 800.000 kr.
Besøgstallet er nedadgående, da der ikke længere er gratis entré i sommermånederne.
Utzon Center har med kulturplaymakerne og skoleforvaltningen haft en række succesfulde undervisningsforløb i 2016 med mere end 100 skoleklasser og mere end 2000 børn. Samlet har mere
end 12.000 børn besøgt Utzon Center i 2016.
Utzon Center har fokus på at der skabes national og international dækning af Utzon Center og Aalborg og har både nationalt og internationalt haft succes med det.
Utzon Center har i 2016 haft stor succes med ekstern funding på godt 3 millioner + 4,9 millioner til
en kommende udstilling i anledning 100 året for Utzons fødsel.
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Årsberetning fra HUSET, Hasserisgade 10
HUSET havde i 2016 udgifter på 7.834.614 kr. og indtægter på 8.390.295 kr., hvilket samlet resulterer i et overskud på 555.681 kr. Det gode resultat har muliggjort afvikling af restgæld til Aalborg
Kommune hidrørende ombygnings- og tilgængeliggørelsesprojekt.
Huset finder ca. 32% af sin omsætning fra andre kilder end offentlige tilskud. Skemaet uddyber
indtægtsgrundlaget.

HUSET - tilskud og indtægter
Aalborg Kommune
Kunststyrelsen
Entre, Værksteder og cafeteriavirksomhed

Beløb
5.339.134
370.500
2.680.661

HUSETs bestyrelse fastansatte i 2016 den konstituerede leder Michael Marino.
De seneste år har HUSET næret et stort ønske om afvikling af Husets gæld til Aalborg Kommune –
således at der kan blive luft i budgettet til udvikling og nytænkning – Derfor beskrives det positive
resultat og gældsafviklingen som et resultat af stor tilbageholdenhed.
Husets Årsrapport for 2016 er sammenskrevet med Handleplan 2017 og peger med optimisme
fremad – ”HUSET på vej”
Nyt stort udviklingsprojekt ”Senepshaven” er med støtte fra Rum og Rammer under forberedelse.
Som rytmisk spillested oplever HUSET en positiv tendens med voksende besøgstal til mindre koncerter, mens konkurrencen om publikums gunst til udendørsarrangementer har betydet en faldende interesse for sommerkoncerterne i HUSETs gård.
HUSET har styrket sit netværk i de smalle genres brancheorganisationer og oplever en øget fokus
på HUSET som aktør på den rytmiske scene både lokalt og nationalt.
HUSETs Café har arbejdet ihærdigt på driftomlægning, således at det Økologiske Bronze Mærke er
kommet i hus.
Caféen er HUSETS omdrejningspunkt, som sørger for publikumsbetjening, såvel ved konferencer,
koncerter som for de daglige brugere af mødelokaler, værksteder m.v.
HUSETSs Værksteder tilbyder workshops indenfor hvert sit felt – Brugernes behov er stærkt omskifteligt og omstilling foregår løbende på alle felter.
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Møde- og Konferencelokaler stilles til disposition for studiegrupper, miljøorganisationer, selvhjælpsgrupper, politiske organisationer, kortspillere, pensionistklubber, jordhealere, buddhister,
kor i skønsom blanding, der rummer brugere fra 16 – 90 år.
HUSET har i 2016 påbegyndt omlægning af billetsystem, hjemmeside, nyhedsbreve, og bookingsystem.
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Punkt 15.

Orientering om beretninger og regnskaber 2016 for selvejende idrætshaller
2017-024981
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering
sagsbeskrivelse om beretninger og regnskaber for de selvejende idræt- og svømmehaller for 2016.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
I Sundheds- og Kulturforvaltningen modtager følgende 13 selvejende idrætsinstitutioner, et
kommunalt tilskud, der årligt er på 500.000 kr. eller derover:
AaB-Hallen, Løvvang Bowling Center, Hasserisparken, Vodskov Kultur- og Idrætscenter,
AgriNORD IC, Tylstruphallen, Nørresundby Idrætscenter, Ulsted-hallen, Båndbyhallen, Mouhallen, Kongerslev Idrætscenter, Farstrup-hallen og Nibe Idræts- og Kulturcenter.
Hovedtallene i regnskaberne ser således ud:
Udgifter

AaB-Hallen
3.005
Ekstra driftstilskud
Anlægstilskud

Indtægter
inklusive
tilskud
2.425

Over-/underskud - = underskud
-580

Hallens
bogførte
tilskud

Kommunalt tilskud

2.313
116

2.313
47
116

Løvvang
Bowlingcenter

5.231

5.209

-22

1.403

1.296

Hasserisparken

3.510

3.553

43

2.383

2.383

Vodskov Hallen
Anlægstilskud

2.560

2.751

191

1.061
100

1.061
100

Agri Nord I. C.

1.816

1.642

-174

1.194

1.194

Tylstrup hallen
868
Ekstra anlægstilskud

966

98

796
36

796
36

25.196

25.385

188

8.137

8.199

Ulsted Hallen
Anlægstilskud

1.177

1.188

11

957
300

957
300

Båndbyhallen

1.238

1.082

-156

994

994

680

773

93

739

739

Kongerslev Idrætshal
1.025

1.055

30

963

963

640

721

81

672
166

672
166

2.831

3.223

391

2.454

2.454

Nørresundby
Idrætscenter

Mou Hallen

Farstruphallen
Anlægstilskud
Nibe IKC
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Bemærkninger til regnskaber og beretninger:
AaB-hallen
AaB´s anlæg (herunder hallen) indgår som en del af foreningen AaB af 1885 driftsregnskab. I 2015
var underskuddet på hallen kr. 400.000 og der var budgetteret med et underskud i 2016 på kr.
455.000. Foreningen AaB af 1885 betaler hallens underskud. Underskuddet skyldes merudgifter til
vedligeholdelse og forbrugsafgifter.
Ekstra driftstilskud er ydet til betaling af strøm til lysbaner, så klubben er ligestillet med øvrige
klubber i Aalborg Kommune.
Anlægstilskud er ydet til etablering af nyt depot og opsætning af klimaanlæg. I AaB´s regnskab
fremgår tilskuddet under anlægsaktiver som modtaget tilskud.
Løvvang Bowlingcenter
Forskellen på kr. 106.000 mellem det Aalborg Kommune har udbetalt i tilskud kr. 1.296.000 og det
Bowlingcentret har bogført som tilskud kr. 1.403.000 skyldes, at de konterer foreningernes
egenbetaling som kommunalt tilskud.
Vodskov Kultur- og Idrætscenter
Anlægstilskud ydet til renovering af hallens gulv.
AGRINORD Idrætscenter
Underskuddet på 174.330,- kr. skyldes at de gamle omklædningsrum er renoveret for 287.616,-.
Beløbet er hovedsagelig brugt til materialer, da ”hal-sjakket” har udført det meste af arbejdet.
Tylstruphallen
Anlægstilskud på 36.0000 er ydet til nødvendige vedligeholdelsesarbejder – bl.a. udbedring af dræn
ved skytteklubbens lokaler
Nørresundby Idrætscenter
Differensen mellem det tilskud Aalborg Kommune har udbetalt og det beløb Nrsb. I.C. har bogført
som tilskud er på kr. 62.500 kr. Det skyldes at Nørresundby Idrætscenter, iht. aftale med SKAT
bogfører kr. 62.500,- kr. af det kommunale tilskud, som lejeindtægt fra lokaletilskud til NFB’s
klubhus.
Ulstedhallen
Anlægstilskud på 300.000 er ydet til aptering af totalrenoveret multisal. Aalborg Kommunes
folkeoplysningsudvalg har derudover ydet tilskud på 1.500.000 til renovering af Multisalen samt
etablering af depotrum.
Båndbyhallen
Underskuddet på 155.781. skyldes hovedsagelig etablering af nyt indgangsparti for 150.000,- samt
etablering af skillenet for 72.000,- Aalborg Kommune har ydet et tilskud på 40.000,- men de er
udbetalt i 2015.
Farstrup hallen
Anlægstilskud på kr. 166.250 er ydet til udskiftning af indgangsparti og døre
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Nibe Idræts og Kulturcenter
Overskuddet på 391.000 skyldes bl.a. at NIKC fra og med 2016, efter positiv behandling af
ansøgning til SKAT, ikke skal betale moms af deres tilskud. Endvidere har hallen været meget
påpasselig vedr. deres drift og vedligehold.
Forvaltningen er i dialog med hallen om den fremtidige vedligeholdelse (eks. lakering af halgulve
mv.) Det skal også nævnes, at hallen i 2017 skal have skifte gulv i den gamle hal. Det vil koste ca. 1
mio. Heraf bidrager NIKC med ca. 375.000 kr.
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Punkt 16.

Orientering om opdateret Aktivitetsrapport 2016
2017-008667
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering
Aktivitetsrapporten for 2016 med opdaterede tal for kulturområdet.
Beslutning:
Til orientering.
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Bilag:
Aktivitetsrapport 2016 i Sundheds- og Kulturforvaltningen - endelig version
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Punkt 17.

Orientering
Tim Rejnholdt Olsen orienterede om 6-by nøgletal 2017.
Erik Kristensen orienterede om Nibe Svømmehal.
Erik Kristensen orienterede om aftaler omkring Aalborg Stadion.
Erik Kristensen orienterede om den igangværende proces i Hals.
Mikkel Grimmeshave orienterede om monitorering af den kommunale medfinansiering.
Beslutning:
Til orientering.
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Bilag:
Oversigt over Sundheds- og Kulturudvalgets aktiviteter
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Punkt 18.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Mads Duedahl var fraværende.
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Punkt 19.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Mads Duedahl var fraværende.

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 28.06.2017
kl. 09.00

Side 69
1 afaf169

