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Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Nuuradiin S. Hussein og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Møde den 13.06.2018
kl. 08.30

Side 1 af 35
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Punkt 2.

Orientering om tilbageløbsanalyse på kulturområdet
2018-043603
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om
tilbageløbsanalysen på kulturområdet til efterretning.

Sagsbeskrivelse:
Martin Østervig Larsen og Mark Egholm Mougaard Olsen fra Epinion orienterer på fællesmøde mellem
Sundheds- og Kulturudvalget og ledelses- og bestyrelsesrepræsentanter fra de relevante kulturinstitutioner
om tilbageløbsanalyse på kulturområdet.
Beslutning:
Til orientering.
Nuuradiin S. Hussein og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Møde den 13.06.2018
kl. 08.30
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Punkt 3.

Drøftelse af budgetoplæg 2019
2018-015917
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget drøfter forvaltningens
budgetoplæg til budget 2019.
Beslutning:
Drøftedes.
Nuuradiin S. Hussein og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Punkt 4.

Godkendelse af indstilling af ansøgninger til Pulje til mindre lokale projekter i
Landdistriktet (AKA-Puljen)
2018-015685
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, efter indstilling fra Aalborg Kommunes Aktionsgruppe
(AKA-indstillingsudvalg), at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,
at den samlede indstilling på i alt kr. 255.336 følges, og
at finansieringen tages fra midlerne afsat til landdistriktspuljen til lokale projekter (AKA-puljen).

Beslutning:
Godkendt, idet jf. sagens bilag præciseres, at Egense Fåreklapperlaug meddeles afslag, mens ansøgningen
fra Egense Borgerforening overflyttes til forsamlingshuspuljen.
Nuuradiin S. Hussein og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Puljen til mindre lokale projekter i landdistriktet (kaldet AKA-puljen) blev etableret i 2007/08 og har i de
forskellige politikperioder haft til formål at understøtte landdistriktets forskellige almennyttige initiativer med
økonomiske tilskud. De støttede initiativer skal kunne rummes inden for rammerne af den gældende
landdistriktspolitik. Puljen kan støtte en bred vifte af projekttyper; lige fra forprojekter til egentlige
etableringsprojekter med en max støttesum på kr. 50.000, jf. Retningslinjer for Puljen til mindre lokale
projekter.
Sundheds og Kulturudvalget har uddelegeret indstillingsretten til AKA-Indstillingsudvalg. Udvalget består af
12 medlemmer, udpeget af baggrundsforeninger med interesser i landdistriktet, samt 2 politisk udpegede
medlemmer fra Sundheds- og Kulturudvalget. Sundheds- og Kulturforvaltningen er sekretariat for
Indstillingsudvalget.
Beløbsrammen for AKA-Puljen er på kr. 1.500.000 årligt. Iflg. retningslinjerne for puljen skal der disponeres
ca. 1 mio. kr. til en hovedpulje, ca. kr. 400.000 til en forsamlingshuspulje og ca. kr. 100.000 kr. til en KVIKpulje.
Der er årligt 2 ansøgningsfrister; en i foråret for Hovedpuljen, som dækker den brede projektvifte, og en i
efteråret, hvor også forsamlingshuse kan søge om midler til mindre forbedringer af bygninger og til inventar.
KVIK-puljen, der støtter aktiviteter med max kr. 10.000, har løbende ansøgningsfrist. AKA-formandsskab
træffer afgørelse på ansøgninger til KVIK-puljen og orienterer resten af Indstillingsudvalget samt Sundhedsog Kulturudvalget i forbindelse med indstillingsmøderne – se bilag, Status på uddelinger fra KVIK-puljen.
AKA-indstillingsudvalg holdte møde den 9. maj, hvor fordeling af årets økonomiske ramme til delpuljerne
blev foretaget. AKA-indstillingsudvalg besluttede, at den ovennævnte fordeling i store træk skal være
retningsgivende for årets uddelinger, men grundet det store afløb fra KVIK-puljen i 2017, hvor puljen løb tom
allerede i juni måned, besluttede AKA-indstillingsudvalg at øge KVIK-puljens beløb med kr. 25.000, såfremt
det viser sig nødvendigt, uden af AKA-indstillingsudvalg skal høres igen.
Ved ansøgningsfristen til forårets ansøgningsrunde til Hovedpuljen modtog Forvaltningen 25 ansøgninger.
Én ansøgning blev trukket tilbage, mens én ansøger fik dispensation fra ansøgningsfristen inden
indstillingsmødet. Yderligere én ansøgning havde på efteråret 2017-mødet fået betinget tilsagn
(sindetskrivelse) om midler fra 2018-rammen.
AKA-indstillingsudvalg indstiller, at 8 ansøgninger imødekommes, at 4 overflyttes til efterårets behandling, og
at 13 ansøgninger skal modtage afslag på midler, heraf dog én betinget. Begrundelser for indstillingerne
fremgår af bilag – Oversigtsskema.

AKA-Indstillingsudvalgs indstillinger til Hovedpuljen fremgår af nedenstående tabel.
Ansøger / Foreningens navn

Projekttitel

Gudumholm Borgerforening
Egense Borgerforening

Opbevaringsfaciliteter (container/skur) – godkendt i
efterår 2017
Foldeborde og stole

Egense Fåreklapperlaug

Udstyr til fårehold

Egense pensionistmotion

Ældremotion i Egense

Afslag

Ejerlauget Kvisten/Grenen

Renovering legeplads

Afslag

Foreningen Sebbersund Kro's
Venner
Gandrup og Omegns
Borgerforening

Genskabe Sebbersund Kro

Afslag

Toiletbygning Teglværkssøerne

17.000
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Gistrup Samråd/Gistrup
Beboerforening
Gistrup Samråd/Gistrup
Beboerforening
Godthåb Samråd

Flag i Gistrups master

Afslag

Bytorv i Gistrup

Afslag

Borde / bænkesæt til afholdelse af byfest

Afslag

Hals Forenede Sportsklubber

HFS Beachvolleyball

Afslag

Hals Rideklub

Ridespor i Trekantskoven

50.000

Hvorupgård Borgerforening

Forbedring af udstyr til madlavning

Kølby og omegns
borgerforening
Langholthallen

Lergravshytte (dispensation)

33.750

Langholt samlingshus/kulturhus/multihus

50.000

Lundby Samråd

Hjertestarterstålskab og kursus

13.250

Mou Borgerforening

Transportabelt lydanlæg til udendørs
arrangementer
Natur- og aktivitetsområdet "Kongebroparken"

Afslag
31.340

Samrådet for Grindsted og
Uggerhalne
Samrådet for St. Restrup &
Omegn
Staun Bådelaug

Naturpleje (redskaber)

9.000

Sønderholm Borgerforening

Borde og Mikrofoner

Vadum Borgerforening

Forstærkeranlæg

Afslag

Vadum Borgerforening

Flagstænger i Vadum

Afslag

Volsted Borgerforening

Vedligehold af forteplads (legeplads)

3.996

Volsted Borgerforening

Telt og pavillon

Samråd 9293

Belysning ved Forsamlingshusets parkeringsplads
Kombineret natursøområde i Staun

I alt indstillet til Hovedpuljen
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Overflyttes

Overflyttes
Afslag
Overflyttes

Afslag (betinget)
255.336
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Bilag:
Oversigtsskema, AKA-puljen - Forårsrunden 2018
Status på uddelinger fra KVIK-puljen
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Punkt 5.

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker
2018-037484
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering oversigt over
anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker.
Beslutning:
Til orientering.
Nuuradiin S. Hussein og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
I 2012 og 2013 udgav Sundhedsstyrelsen 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunerne
om sundhedsfremme og forebyggelse. Formålet var at understøtte fokus på og udvikling af den
sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats i kommunen med en oversigt over aktuelt bedste
viden og bedste erfaringer inden for følgende temaer:





Tobak
Fysisk aktivitet
Alkohol
Mental sundhed






Overvægt
Mad & måltider
Seksuel sundhed
Stoffer





Solbeskyttelse
Hygiejne
Indeklima i skoler

Der findes en forebyggelsespakke for hvert tema, som indeholder viden om de sundhedsmæssige og
økonomiske konsekvenser af den pågældende risikoadfærd (fx tobak), lovgivning på området samt
anbefalinger og inspiration til konkrete indsatser. Herunder forslag til implementering, monitorering og
opfølgning af indsatserne.
Hver forebyggelsespakke indeholder anbefalinger på enten grundniveau (G) eller udviklingsniveau (U). Det
er Sundhedsstyrelsens vurdering, at indsatser på grundniveau kan implementeres inden for den
eksisterende kommunale opgaveløsning, mens indsatser på udviklingsniveau typisk vil kræve tilegnelse af
nye kompetencer og etablering af partnerskaber med eksterne aktører.
Anbefalingerne er fordelt på fire kategorier, som rummer både strukturelle og individorienterede indsatser:





Rammer, fx politikker, handleplaner og partnerskaber
Tilbud, fx rådgivning, kurser og forløb
Informationsindsatser og undervisning, fx sundhedsundervisning i skolen og kampagner
Tidlig opsporing, fx rekruttering af særligt udsatte borgere til sundhedstilbud

Sundhedsstyrelsen anfører i den forbindelse, at den største effekt af den sundhedsfremmende indsats
opnås ved at arbejde helhedsorienteret og med flerstrengede indsatser, dvs. ved at kombinere både
strukturelle og individorienterede indsatser.
Aalborg Kommunes arbejde med forebyggelsespakkerne
Forebyggelsespakkerne har dannet afsæt for det sundhedsfremmende arbejde i Aalborg Kommune. Således
blev det skrevet ind i Sundhedspolitikken 2015-2018, at Aalborg Kommune skal implementere
anbefalingerne på grundniveau i de centrale pakker: tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mad & måltider samt
mental sundhed, foruden de indsatser, som byrådet derudover beslutter at prioritere.
De reviderede forebyggelsespakker
I april 2018 udkom anden generation af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Forebyggelsespakkerne
er nu blevet opdateret med ny viden og anbefalinger til kommunerne. Det samlede antal anbefalinger er
reduceret fra 262 til 235. Generelt har forebyggelsespakkerne gennemgået en konservativ revidering, dog
med undtagelse af pakkerne om tobak og mental sundhed, hvori der er foretaget væsentlige ændringer.
Sundhedsstyrelsen lægger i de nye forebyggelsespakker særlig vægt på, at kommunerne sikrer, at
anbefalingerne ikke alene gennemføres, men at de implementeres systematisk og med høj kvalitet. Med
systematik og høj kvalitet menes der bl.a.:




At anbefalingen gennemføres ensartet på alle relevante områder
At der indsamles erfaringer fra implementeringen
At der følges op på effekten af indsatsen

I flere af pakkerne er der blevet tilføjet nye anbefalinger, nogle er præciseret eller fjernet, mens andre er
blevet samlet under én overordnet anbefaling eller fordelt ud på flere anbefalinger. Derfor er det vanskeligt at
lave en sammenligning af de gamle og nye pakker i et 1:1-forhold.
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Oversigt over væsentlige ændringer i Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker om tobak, alkohol, fysisk
aktivitet, mad & måltider og mental sundhed
Forebyggelsespakke Anbefalinger der er blevet præciseret,
ændret eller fjernet

Nye anbefalinger

Tobak1

Grundniveau
 Røgfri arbejdstid for kommunale medarbejdere (G) –
tidligere (U)
 Røgfri skoletid på folkeskoler, 10. klassecentre og
produktionsskoler (G)
 Samarbejde med hospitaler og almen praksis om
elektronisk henvisning til rygestoptilbud (G) – tidligere
(U)
 Kort ventetid på rygestopforløb (G)
 Tilskud til rygestopmedicin (G)
Udviklingsniveau
 Røgfri skoletid på private grundskoler, efterskoler og
ungdomsuddannelser (U)
 Røgfri miljøer udendørs, fx i samarbejde med lokale
foreninger og fritidsmiljøer (U)
 Samarbejde med tandlæger og tandplejere (U)
 Samarbejde med apoteker om rygestoptilbud (U)
 Opsporing af gravide der ryger via eksterne
samarbejdspartnere (U)
 Økonomiske incitamenter til gravide for deltagelse i
rygestop (U)
Grundniveau
 Udarbejde handleplan til fremme af mental sundhed i
dagtilbud og skoler (G)
 Udarbejde politikker (fx personalepolitik) til fremme af
mental sundhed på kommunale arbejdspladser (G)
 Adgang til åbne lavtærskeltilbud for unge (G)
 Etablere tilbud til at håndtere angst og depression
(G)

Reduceret fra 33 til 28
anbefalinger

Mental sundhed
Udvidet fra 29 til 32
anbefalinger

1

Grundniveau
 Kommunal tobakspolitik (G)
 Understøtte nationale kampagner og
information (G)
 Information i fritidsmiljøer (G)
 Information om love og regler (G)
 Information til detailhandlen (G)
Udviklingsniveau
 Røgfri matrikel (U)
 Gennemførelse af selvstændige
informationsindsatser (U)
 Opsøgende informationsaktiviteter (U)

Grundniveau
 Kommunal politik for mental sundhed
som en del af sundhedspolitikken (G)
 Indretning af uderum (G)
 Implementering af pakker for
selvmordsforebyggelse (G)
Udviklingsniveau
 Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og

Anbefalingerne i forebyggelsespakken om tobak gælder også e-cigaretter, vandpiber og røgfri tobak (fx snus).
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skoler (U)

Fysisk aktivitet
Reduceret fra 28 til 26
anbefalinger

Alkohol2
Reduceret fra 25 til 19
anbefalinger

Grundniveau
 Kommunal politik og skolepolitik (G)
Udviklingsniveau
 Strategi for brug af fysiske omgivelser
(U)

Grundniveau
 Information til detailhandel (G)
Udviklingsniveau
 Reducere alkoholreklamer i byrummet
(U)
 Udvidet indsats ved nationale
kampagner (U)

Mad & måltider

Sikre tilbud til pårørende (G)
Understøtte tidlig opsporing af dårlig mental sundhed
i jobcentre (G) – tidligere (U)
Udviklingsniveau
 Bruge naturen som mental sundhedsfremmende
arena (U)
 Gennemføre undersøgelse for fødselsdepression hos
begge forældre under graviditeten (U)
 Understøtte fritidsaktiviteter for sårbare borgere (U)
 Tilbud til sygemeldte borgere med stress (U)
Grundniveau
 Aktiv bevægelseskultur i kommunens institutioner (G)
 Fremme af motion og bevægelse i skolen (G) –
tidligere (U)
 Byplanlægning der fremmer fysisk aktivitet i
hverdagen (G) – tidligere (U)
 Infrastruktur der fremmer aktiv transport (G) –
tidligere (U)
Udviklingsniveau
 Fremme af motion og bevægelse på
ungdomsuddannelserne (U)
 Fysiske rammer, der inspirerer til fysisk aktiviteter, på
kommunens arbejdspladser (U)
 Tilbud til fysisk inaktive børn, unge, voksne og ældre
(U)
Grundniveau
 Alkohol- og rusmiddelpolitik på tværs af
ungdomsuddannelsesinstitutionerne (G)
 Undervisning på ungdomsuddannelser,
produktionsskoler og ungdomsklubber mv. (G)
 Informationsindsatser til ældre (G)
Grundniveau
 Etablering af skolefrugt og –grøntordninger (G) –
tidligere (U)

Udvidet fra 15 til 17
2




Alkoholbehandling er taget ud af forebyggelsespakken om alkohol, så den nu udelukkende handler om forebyggelse.
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Udviklingsniveau
 Etablering af madordninger på Forberedende
Grunduddannelse (U)
 Temaaftener om sund aldring (U)

anbefalinger (indeholder
overvejende
handleplaner)
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Punkt 6.

Drøftelse af henvendelser fra praktiserende læger i Aalborg by om
læge-/sundhedshuse
2018-038238
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets drøftelse status for
henvendelser fra praktiserende læger i Aalborg by om læge-/sundhedshuse
Beslutning:
Drøftedes.
Nuuradiin S. Hussein og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
En stor del af Aalborg Kommunes alment praktiserende læger har lægeklinikker, der er lokaliseret i Aalborg
by. I tal udgør denne gruppe 90 af kommunens i alt 132 lægekapaciteter (en kapacitet svarer til én læge på
fuld tid). De 90 kapaciteter er fordelt på 42 praksis, hvilket svarer til knap to lægekapaciteter pr. lægepraksis i
Aalborg by. Gennem nogen tid har Forvaltningen modtaget flere henvendelser fra ”by”-læger, som har
udtrykt interesse for at etablere lægeklinik i andre lokaler. Henvendelserne drejer sig typisk om et ønske om
2
større antal m , med ønsker til ny indretning, øget tilgængelighed, nærhed til trafikknudepunkter og
parkering. Fælles for henvendelserne er ønsker om, at Aalborg Kommune, i større eller mindre grad,
medvirker til at tilvejebringe lokaler til etablering af lægeklinikker eller yder økonomisk støtte hertil. Ønskerne
har fået ny næring efter at Aalborg Kommune har fået statslige puljemidler til etablering af læge- og
sundhedshuse i Storvorde.
Opsummering af henvendelser


En gruppe på seks læger, bestående af fire sololæger og en flermandspraksis, har spurgt om
kommunal interesse for at indgå i et samarbejde om at etablere tidssvarende læge-/sundhedshus i
byområdet Hasseris/central vestlige Aalborg. De fem lægeklinikker har i dag adresse i dette område.



En læge med klinikadresse i Øgadekvarteret og to læger med klinikadresse på Sohngårdsholmsvej
har hver især rettet henvendelse om kommunal medvirken til etablering af læge- og sundhedshuse i
deres område.



En flermandspraksis med fire læger beliggende på Boulevarden i Aalborg har, som led i overvejelser
om den fremtidige udvikling, kontaktet Forvaltningen med et ønske om et samarbejde omkring
fremtidige fysiske rammer.

Forskellige modeller for involvering i etablering af lægeklinikker
Der er et erfaringsgrundlag fra lignende projekter i Gandrup og Fyrkildevej samt puljeansøgningerne til Nibe
og til Storvorde sundhedshuse. Dette tegner et billede af flere modeller for kommunal medvirken til
etablering af læge- og sundhedshuse.


Særlig kommunal interesse i etablering og placering af lægeklinikker
Aalborg Kommune vil kunne involvere sig både økonomisk og administrativt, herunder med
muligheder for eventuelle statslige puljemidler. Der vil typisk indgå flere forvaltninger og fagområder i
en projektorganisering sammen med eksterne samarbejdspartnere, herunder Region Nordjylland og
de praktiserende læger. Med etablering af nye lægeklinikker tilgodeses et behov for placering af
lægeklinikker i lokalområder. Lægeklinikkerne deler typisk adresse med andre sundhedsfaglige og
andre former for aktører. Konkrete eksempler er Gandrup, Fyrkildevej og Storvorde.



Kommunal interesse i etablering og placering af lægeklinikker
Aalborg Kommune indgår i denne model med administrativ processupport på baggrund af interesse
fra lægeside, herunder muligheder for eventuelle statslige puljemidler. Der kan også her typisk indgå
flere forvaltninger og fagområder i en projektorganisering, sammen med eksterne
samarbejdspartnere, herunder Region Nordjylland og de praktiserende læger. Aalborg Kommune
kan bistå med viden om kommunale bygninger og med forslag til fremtidig placering af lægeklinikker
i udviklingsområder, som fx Stigsbord Brygge.



Ingen kommunal interesse i etablering og placering af lægeklinikker
Aalborg Kommune indgår i disse tilfælde ikke i overvejelserne om placering og lokalisering af arealer
til lægeklinikker. Dette har historisk været den generelle model for placering af lægeklinikker.
Familielægerne i Aalborg på Gasværksvej er et nutidig eksempel på denne model. Ved fremtidige
henvendelser i denne kategori ser Aalborg Kommune ikke et behov for - eller har mulighed for - at
kunne bidrage med økonomi eller support. Til denne kategori kan også være henvendelser, som
ikke har udsigt til støtte fra eventuelle statslige puljemidler.
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Punkt 7.

Orientering om regnskaber og årsberetninger for selvejende kulturinstitutioner
2018-023149
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering regnskaber og
årsberetninger fra 12 selvejende kulturinstitutioner.
Beslutning:
Til orientering.
Nuuradiin S. Hussein og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse

Der er i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 14 selvejende/private kulturinstitutioner, der
årligt modtager et kommunalt tilskud på 500.000 kr. eller derover. Her følger en orientering om
årsregnskaber og -beretninger 2017 fra 12 kulturinstitutioner.
Hovedtallene i regnskaberne ser således ud (opgjort i 1000 kr.):
Institution

Samlet
tilskud

Kommunalt
tilskud, brutto

Kommunalt
tilskud, netto

1

9.369

8.923

175

917

917

844

64.103

1.647

20.055

16.275

16.275

86.668**

109.168

22.500

31.268

26.668

26.041

Skråen

25.365

25.535

170

3.208

2.528

2.528

Aalborg Symfoniorkester

54.812

54.885

73

49.713

29.665

29.513

1.989

1.991

2

1.737

1.452

1.339

36.437

35.695

- 742

23.757

13.510***

14.802

HUSET

8.648

8.649

1

6.353

5.435

5.001

Studenterhuset

9.045

8.194

-851

5.082

2.339

2.339

Tusindfryd

2.276

2.889

613

1.444

1.184

1.090

Aalborg Festivals

2.686

2.779

93

2.123

1.494

1.494

Nordjyllands Historiske
Museum
Springeren
Aalborg ZOO
Musikkens Hus

Det Hem´lige Teater
Kunsten / Utzon

Udgifter

Indtægter
Inkl.
tilskud

Over/underskud
*

44.120

44.132

12

2.517

2.692

62.456

22.740

*minus = underskud, + = overskud
** Afdraget på realkredit lånet er ikke bogført som udgift.
*** Inklusiv 3.000.000 kr. (netto) i tilskud til vedligeholdelse

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.

1

Nordjyllands Historiske Museum modtager offentligt støtte fra hhv. Aalborg, Rebild og Mariagerfjord Kommuner samt staten.
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Årsberetning fra Nordjyllands Historiske Museum – Aalborgafdelingerne
Udstillingsaktiviteten for bymuseet i Algade var i 2017 præget af fundet nær Birkelse af et tysk
jagerfly fra 2. verdenskrig, hvilket bl.a. resulterede i international medieomtale og en
særudstilling. Udgravningerne på Budolfi Plads frembragte forskellige fund, som løbende blev
præsenteret på museet – bl.a. pilgrimsmærker, seglstamper og skomagerværksteder fra 13-1400tallet. Endelig kan nævnes, at museet bl.a. markerede 500-året for reformationen, bl.a. ved
byvandringer.
Apotekersamlingen åbnede i 2017 i samarbejde med Aarhus Universitet for rundvisninger for
studerende fra sundhedsfaglige uddannelser. Rundvisningerne forløb godt og samarbejdet
videreføres i 2018. Apotekersamlingen indgik også i DRs satsning med formidling af
danmarkshistorien, hvor apoteket var med i programmet ”Vores Ukendte Danmark”.
Hals Museum bød bl.a. på forskellige børne- og familieaktiviteter, mørkevandring på Skansen og
det årlige julemarked. I 2017 påbegyndtes også ombygningen af Hals Museum til et selvbetjent
udstillingssted, som bl.a. betyder en markant udvidelse af åbningstiden og gratis
publikumsadgang. Projektet er bl.a. støttet af Rum & Rammer (375.000 kr.) og i samarbejde med
det nationale forskningsprojekt ”Vores Museum”.
Lindholm Høje havde bl.a. mange besøgende fra krydstogtsskibene og museet har registreret
besøgende fra 50 forskellige lande samt et velbesøgt 25 års jubilæum i 2017. Fejringen af Sankt
Hans havde også mange gæster, hvor museum, skoleklasser, spejdere og andre frivillige tændte
baunebål rundt i området, for at genskabe vikingernes varslingssystem. Arrangementet var en del
af et større forskningsprojekt, som vil belyse de tidlige vikingebyer ved Aalborg og Odense. Endelig
kan nævnes at de nye forpagtere på Lindholm Højes Café har transformeret cafeens koncept mv.,
så der er synergi mellem museum og spisested. Det har bl.a. medført vækst i udlejningen.
Endelig skal det nævnes, at NHM i 2017 har indgået i samarbejder om flere ambitiøse
formidlingsprojektet, bl.a. REGAN Vest og Aalborghus Slot.
NHM havde i 2017 udgifter på 44.120.150 kr. og indtægter på 44.132.393 kr., hvilket samlet
resulterer i uforbrugte midler på 12.239 kr. Skemaet nedenfor viser, at 52% af NHMs indtægter
stammer fra kommuner og stat, mens 48% udgøres af entré, salg, arkæologi, fonde og
indtægtsdækket virksomhed. Særligt for regnskabsåret er bl.a. at Regan Vest modtog et særligt
tilskud fra staten.
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NHM - tilskud og indtægter 2017
Aalborg Kommune
Mariagerfjord Kommune
Rebild Kommune
Staten, ordinært tilskud
Staten, REGAN Vest
Entre, kiosk og cafeteriavirksomhed
Arkæologiske undersøgelser
Øvrige indtægter

Beløb
9.369.473
4.155.000
1.200.000
5.415.015
2.600.000
3.646.514
13.520.055
1.850.182

Besøgstallet for de fem udstillingssteder I Aalborg Kommune (Aalborg Historiske Museum,
Gråbrødrekloster Museet, Lindholm Høje, Hals Skanse og Apoteker Samlingen) var i 2017 på i alt
67.084 besøgende, det svarer til en nedgang på 16.074 besøgende i forhold til 2016. Denne
nedgang på ca. 19% tilskriver NHM, at museet har reduceret sine åbningstider med en dag om
ugen, som følge af en kommunal besparelse på 5%.
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Årsberetning fra Springeren – Maritimt Oplevelsescenter
Efter en mindre publikumstilbagegang i 2016 har Springeren i 2017 haft en flot fremgang med en
stigning på 31% og en øgning i billetsalget til lidt under en million. Publikumsstigningen blev på
6.315 personer, hvilket betyder at det samlede besøgstal i 2017 blev på 27.159 fordelt således:
Voksne 18.524 og Børn 8.635.
Med færdiggørelsen af Aalborg Minimarina har Springeren store forventninger til en yderligere
publikumsstigning i 2018.
Det er lykkedes Springeren at øge deres indtægter med ca. 650.000 kr. og forbedret den løbende
likviditet, hvilket betragtes som yderst velkomment blandt andet fordi institutionens indtægter
naturligt vil svinge henover året – sæsonpræget. Derudover bemærkes at Springeren har fint styr
på deres drift således at kommende donationer og fondsindtægter kan prioriteres til vedligehold
af ubåd og generel udvikling.
Springeren havde i 2017 en samlet indtægt på 2.692.058 kr., og samlede udgifter for 2.517.294 kr.
Det samlede resultat er således et overskud på 174.764 kr. Skemaet uddyber indtægtsgrundlaget.

Springeren - tilskud og indtægter
Billetsalg
Indtægter (guide, eget arbejde, souvenir/varesalg
minicafe)
Driftstilskud, Aalborg Kommune
Sponsorindtægter
Arrangementer
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Beløb
987.119
299.280
917.384
212.500
259.317

Møde den 13.06.2018
kl. 08.30

Side 19
5 afaf17
35

Sundheds- og Kulturudvalget
Årsberetning fra Aalborg Zoologiske Have
Istiden satte i 2017 sit præg på året i Aalborg Zoo med anden del af deres istidsudstilling og
arrangementer, der tog udgangspunkt i Danmark under sidste istid. Publikum kunne i pinsen lære
mere om istidsmennesket, og hele sommeren optrådte elever fra Aalborg Produktionsskole som
istidsmennesker på bopladsen ved istidsudstillingen, hvor der også var bålplads, rensdyrtelt og
smykkeværksted for publikum.
I 2017 udvidede Zoo ”Zooskolen” fra to uger til nu at være et tilbud i alle seks uger i skolernes
sommerferie. Det blev ifølge Zoo en succes, og i alle uger kunne der meldes udsolgt.
Sommerskolen er for børn i 8-12 års alderen. I 2018 udvides Zooskolen yderligere, og der vil blive
tilbudt endnu flere pladser i de seks uger i sommerferien. Herudover udvider Zoo med et hold i
påskeferien.
I 2017 besøgte 8431 elever Aalborg Zoo’s skoletjeneste. Det er en forøgelse på næsten 2.000
elever i forhold til 2016. Ud af de 8.431 elever var de 3.486 af dem indskolingsbørn. 1.935 børn
kom fra mellemtrinet, mens 687 kom fra udskolingsklasserne (7.-10. klasse). 1.789 elever kom fra
Gymnasier, Handelsskoler, UCN og AAU. Resterende elever kom fra andre
uddannelsesinstitutioner.
Naturvidenskabsfestivalen blev for andet år afholdt på savannen med mange gode erfaringer fra
året før. Der var et samlet gæsteantal på 13.207 i løbet af de 5 dage festivalen fandt sted fra
søndag d. 25. september til og med torsdag d. 28. september. Der kom 6.967 elever og lærere i
festivalens hverdage, samt 772 aktører, som var studerende fra diverse ungdoms- og
videregående uddannelser i Aalborg.
I 2017 gæstede 366.417 Zoologisk Have mod 380.126 i 2016.
De samlede udgifter for Aalborg Zoologiske Have var i 2017 62,456 mio. kr. og der var indtægter
for 64,103 mio. kr. Resultatopgørelsen for 2017 udviser et overskud på 1,6 mio. kr. Skemaet
nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Overskuddet hænger blandt andet sammen med, at
zoologisk have har foretaget personalereduktioner, hvor besparelserne først er slået igennem i
regnskabsåret 2017.

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)
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Beløb
15.850.000
425.000
3.280.000
28.367.000
13.193.000
2.338.000
500.000
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Udlejningsejendom

150.000

Årsberetning fra Musikkens Hus
Der har i 2017 endnu engang været en stigning i antallet af aktiviteter og gæster i Musikkens Hus.
Musikkens Hus havde således 362.000 gæster i 2017 mod 335.000 i 2016. Der har i 2017 været
afholdt hele 169 arrangementer i Musikkens Hus mod 103 i 2016. Dertil kommer de
arrangementer Aalborg Symfoniorkester har afholdt i huset.
Der er en række faktorer der har haft betydning for det positive resultat for fonden Musikkens
Hus. Der er fortsat en meget stram styring af driften af huset, så de faste omkostninger holdes på
et minimum. Bygningsdriften har været billigere end beregnet og arrangementerne i huset har
haft stor opbakning. Således har 80% af arrangementerne i koncertsalen været udsolgt.
Musikkens Hus har øget investeringen i det kunstneriske indhold med 6,4 mio. kr. i 2017. Der har, i
tråd med samarbejdsaftalens udviklingsmål, været afholdt en række arrangementer der har været
med til at øge den musikkulturelle aktivitet i Nordjylland. Koncerter af flere store internationale
orkestre som Chicago & London Symphony Orchestra, egenproduktioner som ”I Love It Concert”
om Ole Henriksens liv, Musikkens Miks med samarbejde mellem rytmiske musikere og
symfoniorkestret og en række lignende arrangementer er eksempler på den spændvidde i
tilbuddene og vilje til udvikling der har været hos Musikkens Hus. Der har også været mange
børnearrangementer som fx Musikkens Tons, Halloween, Fastelavn og Sigurd Barrets Juleshow
samt en række rytmiske koncerter og hele 16 større tv-shows produceret i Musikkens Hus.
Den samlede nettoomsætning for Musikkens Hus var i 2017 på 109.168.000 kr.

Musikkens Hus – nettoomsætning
Aalborg Kommune, driftstilskud
Aalborg Kommune, Opera Festival
Aalborg Kommune, anlægstilskud*
Kulturstyrelsen, driftstilskud
Indirekte uddeling**
Lejeindtægter***
Koncertindtægter****
Øvrige Indtægter*****
I alt

Beløb
10.041
652
16.000
4.600
27.808
16.588
20.615
12.864
109.168

*Anlægstilskuddet er 12.5 mio. kr. pr år. I 2017 er der ydet yderligere 3.5 mio. kr. til afslutningen af en voldgiftssag
**Musikkens Hus er i traditionel forstand ikke en uddelende fond. Det at huset er stillet til rådighed for samfundet repræsenterer
dog en værdiskabelse – en såkaldt indirekte uddeling. Disse indirekte uddelinger indtægtsføres i regnskabet. Musikkens Hus oplyser
at den nuværende model for indirekte uddeling blev aftalt med Erhvervsstyrelsen I forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for
2014.
*** Lejeindtægter fra faste lejere og indtægter fra udlejning af koncertsale
**** Koncertindtægter er inkl. koncertspecifik fundraising
***** Øvrige indtægter indeholder bl.a. indtægter fra sponsorer, indirekte uddeling og Musikkens Spisehus

Musikkens Hus har i 2017 haft et regnskab i balance med et resultat på 0,2 mio. kr. på
koncertvirksomheden. Det samlede overskud før de finansielle poster beløber sig til 22,5 mio. kr.
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Årsberetning fra Skråen
I 2017 har Skråen endnu engang afholdt mange arrangementer inden for både rytmisk musik,
comedy og rundvisninger. Skråen har i 2017 præsenteret næsten 350 koncerter (de skal jf. aftalen
med AAK afholde 100) og mere end 150 præsentationer af lokale rytmiske kunstnere (imod aftalte
40). Aftalen med AAK er dermed 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 2017 blevet fastholdt samtidig med at de lokale
musikere får chancen.
Skråen har i 2017 haft ca. 115.000 publikummer til de afholdte koncerter, shows, Skråen By Night,
Fredagsfesterne i Karolinelund samt fællesarrangementer og rundvisninger i Nordkraft. Det er et
markant fald i forhold til 2016 (ca. 140.000 i alt). Faldet skyldes, at Skråen ikke længere er
ansvarlige for en række arrangementer i Kedelhallen fx Fødevaremarkedet.
Skråen har i 2017 fortsat arbejdet med at udvikle fællessatsninger som fx sommerkonceptet Costa
Del Nordkraft. Skråen samarbejder med Aalborg Kommune om en række forskellige projekter. De
har stor andel i Aalborg Festivals, hvor de både deltager i udviklingsarbejdet men også med
konkrete aktiviteter i og omkring Spejlteltet Paradiso.
De samlede udgifter for Skråen var i 2017 på 25.365.000 kr. og der var indtægter for 25.535.000
kr.
Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.
Skråen - tilskud og indtægter
Aalborg Kommune, driftstilskud
Statstilskud, honorarstøtte
Billetindtægter
Barindtægter
Øvrige indtægter

Beløb
2.528.000
680.000
11.919.000
7.500.000
2.908.000

Skråen havde i 2017 et overskud på ca. 170.000 kr. Det skyldes især, at der er solgt markant flere
billetter til shows i Spejlteltet og at fredagsfesterne gav et lille overskud samt at Skråen ikke
længere lagde et stort økonomisk bidrag til Northern Winter Beat, som Studenterhuset i 2017
overtog det økonomiske eneansvar for.
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Årsberetning fra Aalborg Symfoniorkester
Aalborg Symfoniorkester (ASO)har i 2017 medvirket ved i alt 121 arrangementer af vidt forskellig
karakter. Der har været afholdt klassiske koncerter, underholdningskoncerter, opera- og
kammermusikkoncerter samt børne- og familiekoncerter.
ASO har været på turne både i Danmark med Den Jyske Opera, med det Kongelige Teater og i
udlandet med filmkoncerter. ASO har endvidere spillet rundt omkring i region Nordjylland.
ASO har endvidere samarbejdet med en række rytmiske musikere under konceptet Musikkens
Miks og lavet egenproduktioner i samarbejde med Musikkens Hus i form af filmkoncerter og
lignende. ASO har spillet TV koncerter, hospitalskoncerter, til DGIs landsstævne, på Kulturmøde
Mors, til Ecco Walkathon, jubilæumskoncert for Nordjyske medier, til Grønlandske Dage mm.
ASO har gennem samarbejdet med konservatoriet, Platform4, skoler og børnehaver været i
kontakt med og spillet for mange børn og unge i 2017.
Antallet af koncerter i 2017 har været 121, hvilket er væsentligt færre end rammeaftalens 168.
Dette skyldes primært, at der har været væsentligt færre skolekoncerter i 2017, fordi den person
der har det som ansvarsområde hos ASO har været på barsel. ASO valgte i den forbindelse at lave
flere koncerter for skolebørn inde i Musikkens Hus fremfor små skolekoncerter lokalt på skolerne.
Publikumstallet har været 90.397 – hvilket er væsentligt flere end rammeaftalens 73.400. Der har
således været færre skolekoncerter end forudsat til gengæld har der været flere publikummer til
de enkelte koncerter end forventet.
Nettoomsætningen for Aalborg Symfoniorkester var i 2017 på 54.885.000 kr.

Aalborg Symfoniorkester - omsætning
Aalborg Kommune, driftstilskud
Statstilskud, driftstilskud
Ikke-offentlige tilskud, entre, mm.
Finansielle indtægter
I alt

Beløb
29.513.019
20.200.000
4.782.828
389.193
54.885.040

Aalborg Symfoniorkester har dermed præsteret et regnskab med et resultat på 73.000 kr.
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Årsberetning fra Det Hem’lige Teater
Teatret producerede i 2017 11 forestillinger, der tilsammen fik 100 opførelser. Antallet af
medvirkende var 284 og det samlede besøgstal landede på 4.537. Aktivitetsniveauet på teatret er
stabilt, og søgningen fra unge der gerne vil spille teater er fortsat stor. Publikumstallet er faldet de
seneste to år, men eftersom teatrets fokus ligger på kunstnerisk udvikling båret af de unge selv, er
publikumstallet ikke i sig selv et udtryk for hverken succes eller det modsatte.
Det Hem’lige Teater er på vej i retning af større differentiering imellem forestillingerne. Der skal
være plads til alle de nye og interesserede unge skuespillere, men der skal også være kunstneriske
udfordringer for de erfarne. Samtidig skal økonomien prioriteres.
Sæsonens absolut største produktion var jukebox-musicalen Goodbye Earl, baseret på 30
countrynumre og skrevet af teatrets amerikanske scenemester. Det var en krævende forestilling
med stort anlagte danse- og sangnumre og for første gang i historien afholdt teatret audition til
rollerne. Det gav de erfarne skuespillere noget at arbejde med og samtidig kom nye musik- og
danseglade unge ind i huset. Forestillingen sikrede en solid kunstnerisk udvikling til de
medvirkende og den spillede for næsten udsolgte huse.
Det Hem’lige Teater afholdt i sæsonen Danmarks første Short Play Festival i samarbejde med DATS
og i forlængelse heraf lå efterårsferiens traditionelle teatersprint, hvor ca. 30 unge deltog. Fokus
ligger i den slags små forestillinger på at få teatrets håndværk ind under huden på deltagerne og
der er ikke i nævneværdig grad basis for at tiltrække et publikum.
Midt imellem den helt store musical og de meget små forestillinger lå teatrets almindelige
produktioner af dramatik fra ind- og udland. Dertil kom en særlig sommerforestilling til Aalborg
Festivals og en dramatisk bytur i Aalborg Øst. Teatret samarbejdede med Kulturhuset Trekanten,
Aalborg Festivals, DATS, Visit Aalborg, DGI Landsstævne, Middelalderdage i Hals m.fl. En speciel og
sjov opgave kom fra forsvaret, da teatret blev hyret til at lave såkaldte ”momenter”, dvs. fingerede
dagligdags situationer, som soldaterne skulle takle.
Det Hem’lige Teater fungerer som byens åbne scene og lagde også i 2017 hus til MusicalLiber,
Aalborg University Shakespeare Company, Studenterrevyen og HF Must.
De samlede udgifter for Det Hem’lige Teater var i 2017 på 1.989 t. kr. og der var indtægter for
1.991 t. kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.
Det Hem’lige Teater – tilskud og indtægter
Aalborg kommune, driftstilskud
Aalborg Kommune, energirenovering mm.
Bar, udlejning, events
Billetsalg og kursusgebyr
I alt
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Beløb (t. kr.)
1.452
0.285
0.165
0.089
1.991
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Årsberetning fra KUNSTEN
I 2017 har KUNSTEN haft fokus på at videreudvikle velfungerende tiltag og samtidig udvikle nye.
Blandt andet blev de populære familieværksteder i vinter- og efterårsferien udbygget med flere
aktiviteter, og der var premiere på KUNSTEN Summer Lounge. Samtidig hentede KUNSTEN i 2017
en sølvmedalje hjem for Best Branding Campaign fra USA, hvor de var nomineret for KUNSTEN To
Go.
Publikumsklubben har i 2017 haft over 7.000 aktive medlemmer, og nye tiltag har gjort, at
KUNSTEN mere effektivt har kunnet fastholde eksisterende medlemmer. KUNSTEN har haft 95.855
gæster, hvilket er det næsthøjeste i nyere tid. Det mindre fald i antal ift. 2016 kan skyldes, at
KUNSTEN har været nødt til at lukke en del udstillingsrum af grundet restaurering af
ovenlysvinduer.
KUNSTEN præsenterer udstillinger af international klasse og eksperimenterer med nye
tematiserede ophængninger af udvalgt kunst fra den store samling.
KUNSTENs Samling er i 2017 udvidet med markante erhvervelser: Installationen The Serpent’s
Energy Gave Birth to Humanity af den brasilianske kunstner Ernesto Neto og værkserien Sneen
falder over Danmark (1976) af kunstner Stig Brøgger. Begge erhvervet ved fondsstøtte.
I KUNSTENs Kunst-Lab blev der i 2017 udbudt workshops for Aalborgs skolers elever i forbindelse
med flere særudstillinger.
KUNSTENs 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.
KUNSTEN deltager også i et forskningsnetværk med Louisianna, ARoS, Brandts, Statens Museum
for Kunst, Thorvaldsens Museum, Arken og Trapholt.
Årsberetningen giver udførligt overblik over KUNSTENs udadrettede, inviterende aktiviteter.
UTZON CENTER
I perioden 2014-2017 er omsætningen på Utzon Center steget med 225%, fra 7,4 mio. til 16,7
mio., en vækst Utzon Center forventer fortsætter. Oplevelser og læring er skabt med støtte fra
fonde og Utzon Partner-virksomhederne, specielt Nordea-fonden, Realdania og Det Obelske
Familiefond skal fremhæves.
Utzon Center har i 2017 skabt nye oplevelser for publikum, og de har undervist hundredevis af
kreative og nysgerrige børn fra Aalborgs skoler.
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Utzon Center gennemførte i 2017 fire store udstillinger: Art of Many - the Right to Space, Svinkløv fra Packness til Praksis, Let’s Play og Surface. Derudover familiesuccesen Design i LEGO - Træd ind i
Minecraft hvor Bjarke Ingels under et besøg i 2017 har inspireret til bygning af byer til Mars.
Utzon Center har i 2017 også forberedt jubilæumsåret 2018, hvor Utzon100 vil byde på nye
oplevelser for publikum.
Kunsten havde i 2017 udgifter for 36.437.069 kr. og indtægter på 35.694.793 kr. Årets resultat
viser dermed et underskud på 742.276 kr. KUNSTEN angiver selv, at de er presset på driften, bl.a.
pga. et nyt klimaanlæg. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

KUNSTEN – tilskud og indtægter
Driftstilskud – Aalborg Kommune
Driftstilskud og puljetilskud - staten
Fonde og andre ikke offentlige bidragydere
Entre
Cafévirksomhed
Butiksvirksomhed
Erhvervsklub
Omvisninger
Lokaleindtægter
Managementbidrag fra Utzon, moms m.v
I alt
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Beløb
14.802.482
2.765.532
6.189.114
3.562.726
3.890.545
2.028.622
1.411.400
352.075
228.297
464.000
35.694.793
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Årsberetning fra HUSET
HUSET har i 2017 arbejdet med at modernisere HUSETs digitale brugerflader ved fx at omlægge
billetsystemet, etablere ny hjemmeside og styrke arbejdet med nyhedsbreve og bookingsystem.
I 2017 har HUSET fastholdt den positive udvikling som rytmisk spillested og de blev udpeget som
Puls-spillested af Nordisk Kulturfond. HUSET har fortsat arbejdet med at positionere sig både
lokalt og nationalt via en styrkelse af deres netværk i de smalle genres brancheorganisationer. Der
er et stabilt besøgstal til de mindre koncerter, mens konkurrencen om publikums gunst til
sommerens udendørsarrangementer har betydet en fortsat faldende interesse for
sommerkoncerterne i HUSETs gård.
HUSET gennemførte et nyt stort udviklingsprojekt ”Sennepshaven” med støtte fra forvaltningens
pulje Rum & Rammer, AAK-Bygninger og Friluftsrådet. Et projekt, der havde til formål at skabe
mere synlighed for og øget adgang til HUSET ved at åbne haven op imod Hasserisgade og etablere
terrasser, døre og trapper på østsiden af HUSET.
HUSETs øvrige aktiviteter kører som vanligt. Caféen er HUSETs omdrejningspunkt, som sørger for
publikumsbetjening, såvel ved konferencer og koncerter som for de daglige brugere af
mødelokaler, værksteder m.v. HUSETSs værksteder tilbyder workshops indenfor hvert sit felt.
Brugernes behov er stærkt omskiftelige og omstilling foregår løbende på alle felter. Møde- og
Konferencelokaler stilles til disposition for studiegrupper, miljøorganisationer, selvhjælpsgrupper,
politiske organisationer, kortspillere, pensionistklubber, jordhealere, buddhister og kor. Brugerne
er i alderen 16 – 90 år.
HUSET havde i 2017 udgifter på 8.647.994 kr. og indtægter på 8.648.600 kr., hvilket samlet
resulterer i et overskud på 606 kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

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

Beløb
5.434.940
380.000
2.833.660

I 2016 blev HUSET færdig med at afvikle gælden til Aalborg Kommune. 2017 var derfor et år
præget af en række nødvendige investeringer og ikke af de forrige års tilbageholdenhed. Derfor
har HUSET i 2017 præsteret et regnskab, der viser et resultat tæt på 0 kr.
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Årsberetning fra Studenterhuset
Studenterhuset har været regionalt spillested siden 2001 og er udpeget som sådan indtil 2020.
Hovedkriteriet for præsentationer på Studenterhuset er derfor musikkens kvalitet. Studenterhuset
er derudover forpligtiget til at have en programprofil, hvor mere end halvdelen af koncerterne
max må have 100 publikummer, det være sig enten vækstlagsbands eller bands fra smalle genrer.
Studenterhusets nye aftale som regionalt spillested trådte i kraft 1. januar 2017. Med denne aftale
fulgte en række nye opgaver:
 De overtog ansvaret for driften af Platform 4. Dette viste sig at være en langt sværere og
mere ressourcekrævende opgave end forventet. Det var nødvendigt med en større
ombygning og renovering af bygningen samt brug af lønnede medarbejdere pga.
manglende frivillige til at løfte opgaven.
 Studenterhuset overtog det økonomiske eneansvar for festivalen Northern Winter Beat –
festivalen præsenteres og planlægges dog stadigvæk i samarbejde med Huset, Skråen og
1000fryd. Publikum svigtede i 2017 og antallet af solgte billetter blev næsten halveret ift.
resultatet i 2016.
 Studenterhuset overtog eneansvaret for Metropol Festival i forbindelse med Aalborg
Festivals. Her blev der afholdt ca. 40 koncerter på scener i byens rum. Den udendørs del af
festivalen var dog påvirket af det dårlige danske sommervejr.
På trods af ovenstående elementer var 2017 rent kunstnerisk et fint år for Studenterhuset. De har
afholdt 191 præsentationer, hvilket er et godt stykke over de aftalte 145. Publikumstallet er
fastholdt på ca. 11.200 (her er kun opgjort betalende koncertpublikum, dvs. ikke deltagere til
gratisarrangementer mv.). Med Studenterhusets kunstneriske profil in mente er et gennemsnit på
172 publikummer pr. arrangement et flot tal.
Studenterhuset har i 2017, udover at varetage egne arrangementer, samarbejdet med andre
lokale arrangører fx Aalborg Metal Festival. På vækstlagsområdet er Studenterhusets scener på
SPOT-festivalen i Aarhus og Reeperbahn Festival i Hamburg værd at nævne, da de bringer den
nordjyske musik ud af Nordjylland.
Med Studenterhusets samlede programprofil lever de op til de målsætninger, der er beskrevet i
aftalen mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Studenterhuset.
De samlede udgifter for Studenterhuset var i 2017 på 9.044.997 kr. og der var indtægter for
8.194.458 kr.
Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.
Studenterhuset - tilskud og indtægter
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Aalborg Kommune, driftstilskud
Aalborg Kommune, tilskud fra Rum & Rammer og Aalborg Events
Statstilskud, driftstilskud
Ikke-offentlige tilskud og sponsorer
Indtægter ved entre, café, mm.

2.339.004
202.180
1.700.000
840.581
3.112.693

2017 var for Studenterhuset et skidt år på det økonomiske plan. Studenterhuset endte året med et
underskud på lige over 850.000 kr. De vigtigste grunde hertil er:
 Overtagelsen af driften af Platform 4
 Overtagelsen af det økonomiske eneansvar for Northern Winter Beat
 Stagnering af omsætning på Studenterhuset og manglende ressourcer til at vende
situationen
Med udgangen af 2017 havde Studenterhuset en negativ egenkapital, men de har lavet en aftale
med deres bank om kredit-muligheder, således at den fremtidige drift af Studenterhuset ikke
umiddelbart er i fare. Der blev i efteråret 2017 og foråret 2018 igangsat en række tiltag for at sikre
en bedre økonomi på Studenterhuset. Disse initiativer skal være med til et sikre Studenterhuset et
driftsoverskud på 150.000 kr. i 2018.
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Årsberetning fra 1000Fryd
1000fryd har fastholdt sin position som Aalborgs internationale spillested med fokus på
turnerende udenlandske navne, der ellers ikke ville komme til Aalborg. I 2017 er der præsenteret
108 udenlandske bands. Foruden det klare fokus på de internationale bands har 1000fryd i 2017
styrket sin indsats i forhold til det lokale vækstlagsmiljø og præsenteret hele 183 lokale bands.
1000Fryd har igen i 2017 haft et højt aktivitetsniveau med folkekøkken næsten hver uge, 117
koncertdage, mere end 350 bands, filmfremvisninger i Peepshoppen, kunst- og litteraturaktiviteter og rigtig mange åbningsdage. De har i 2017 haft ca. 7.100 betalende publikummer til
koncerter (og ca. 3.000 til koncerter med fri entre) og herudover ca. 3.600 publikummer ved andre
arrangementer (folkekøkken, film mv.).
De samlede udgifter for 1000fryd var i 2017 på 2.276.473 kr. og der var indtægter for 2.889.150 kr.
Resultatet bliver et overskud på 612.677 kr.
Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.
1000fryd tilskud og indtægter
Aalborg Kommune, driftstilskud
Statstilskud, honorarstøtte
Indtægter ved entre, café, mm.

Beløb
1.183.784
260.000
1.445.366

2017 var for 1000fryd et rigtig godt år. Efter det turbulente 2016 er 1000fryd kommet ind i en
rigtig positiv periode. På grund af stigende publikumsopbakning, en meget vellykket indsamling og
en stram økonomistyring samt et revisorskifte og en deraf gennemgribende revision af
foreningens økonomi er 1000fryd kommet ud af 2017 med et overskud på 612.677 kr.
Overskuddet skyldes en række faktorer:
 Der blev i 2017 gennemført en kampagne for at redde 1000fryd (indsamling,
velgørenhedskoncerter mv.) denne bidrog med ca. 190.000 kr. i indtægter
 1000Fryd skiftede i forbindelse med regnskab 2017 revisor og dette skifte medførte
200.000 kr. i ændringer i foreningens gældsforpligtelser
 En stram økonomistyring efter 2016 samt en stor opbakning fra publikum og cafégæster
har medført øgede indtægter og et dertil hørende overskud på driften på mere end
200.000 kr.
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Årsberetning fra Aalborg Festivals
Aalborg Festivals blev fra 1. januar 2017 etableret som en selvejende institution, efter at have
fungeret som projekt i Sundheds- og Kulturforvaltningen. I august blev der ansat en festivalleder
og sekretariatet flyttede i løbet af efteråret fra Sundheds- og Kulturforvaltningen til Nordkraft.
Aalborg Festivals er siden starten i 2014 blevet afviklet ultimo august, og i 2017 var perioden 16. –
27. august.
Aalborg Festivals har fokus på at skabe liv og aktiviteter i Midtbyen. Aalborg Festivals er ikke
primær arrangør, men sætter rammen for andre arrangører og sikrer at der er plads til alle, så
længe overskriften er ”kultur”.
For at skærpe profilen og sikre et både mangfoldigt og højt kunstnerisk niveau definerede Aalborg
Festivals i 2017 fire prioriterede fyrtårne: La Soirée i spejlteltet Paradiso, Metropol, Game Scope
og en ny Kunstfestival. De fire fyrtårne var prioriterede ud fra en række kriterier som fx
kunstnerisk værdi, nyhedsværdi, publikumsappeal og udviklingspotentiale.
De samlede udgifter for Aalborg Festivals var i 2017 på 2.685.585 kr. og der var indtægter for
2.779.066 kr. Overskuddet blev således på 93.481 kr.
Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.
Aalborg Festivals tilskud og indtægter
Aalborg Kommune, driftstilskud
Aalborg Kommune, øvrige tilskud
Fonde og Sponsorer
Overført fra 2016
Øvrige indtægter

Beløb
1.494.000
580.990
305.250
300.000
98.826

Overskuddet skyldes væsentligst, at der blev anvendt færre midler end forventet på
arrangementer.

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 13.06.2018
kl. 08.30

Side 31
17 af 35
17

Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 8.

Orientering

Erik Kristensen orienterede om status for projekterne i Løvvangen og Hou/Hals.
Tim Rejnholdt Olsen orienterede om økonomiaftalen for 2019.
Jesper Schultz, By- og Landskabsforvaltningen, orienterede om høring af kommuneplantillæg og lokalplan
vedrørende BRT-tracéet.
Beslutning:
Til orientering.
Nuuradiin S. Hussein og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Bilag:
Oversigt over Sundheds- og Kulturudvalgets aktiviteter
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Punkt 9.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Nuuradiin S. Hussein og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Punkt 10.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Nuuradiin S. Hussein og Anna Kirsten Olesen var fraværende.

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 13.06.2018
kl. 08.30

Side 35
1 afaf135

