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Indledning
Norddjurs Kommune har en lang række forenings- og kulturtilbud, aktiviteter og projekter.
I dette hæfte er beskrevet en status som vi kender den i august 2011.
I statushæftet gøres også rede for de væsentligste beslutninger, som lokalt er truffet siden
vedtagelsen af Norddjurs Kommunes første kultur- og fritidspolitik den 1. juli 2008. Det sker
under overskriften ”Siden 1. juli 2008”.
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1. Kultur- og udviklingsudvalg, Folkeoplysningsudvalg og samvirker
Samarbejdsstrukturen på kultur- og fritidsområdet er organiseret i et kultur- og
udviklingsudvalg, et folkeoplysningsudvalg og fem samvirker:

Kultur- og udviklingsudvalget

Kultur- og udviklingsudvalget er nedsat af kommunalbestyrelsen og varetager den
umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet.
Kultur- og Udviklingsudvalget består af fem medlemmer, som er udpeget af
kommunalbestyrelsen.

Kulturskolebestyrelsen

Bestyrelsen for Norddjurs Kulturskole består af syv medlemmer, to repræsentanter for
medarbejdere, tre forældrerepræsentanter, en repræsentant for
folkeskolen/ungdomsskolen og en repræsentant for kommunalbestyrelsen.

Folkeoplysningsudvalg og samvirker

I Norddjurs Kommune er der et stort engagement i befolkningen og vilje og interesse for at
øve indflydelse.
Kultur- og fritidsområdets faglige udvalg, råd og samvirker er dannet som samarbejdsfora og
rådgivere for foreninger, aktører og grupper. Samtidig er de Norddjurs Kommunes
samarbejds- og høringspartnere og rådgivere.
Folkeoplysningsudvalget har 9 medlemmer og er sammensat af 2 medlemmer udpeget af og
blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, 2 repræsentanter fra kulturelt samvirke,
idrætsrådet og samrådet for folkeoplysende undervisning og 1 repræsentant fra
spejdersamrådet. Folkeoplysningsudvalget varetager de opgaver, som udvalget er tillagt jf.
folkeoplysningsloven.
Fra 1. januar 2012 ophæves reglerne om folkeoplysningsudvalget. I stedet skal der nedsættes
et eller flere udvalg med bred inddragelse af den folkeoplysende sektor i kommunen.
Der
-

er etableret følgende samvirker:
Kulturelt Samvirke, Norddjurs Kommune
Oplysningsrådet i Norddjurs Kommune
Norddjurs Idrætsråd
Samrådet for spejderne på Norddjurs
Arkivsamrådet for Norddjurs Kommune
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2. Foreninger
Siden 1. juli 2008.
Der er truffet beslutning om regler for tilskud, herunder aktivitetstilskud, samt regler for
lokaletilskud m.v. Den valgte model (gebyrordningen) for lokaletilskud på idrætsområdet har
været forelagt undervisningsministeriet med ansøgning om dispensation fra gebyrreglerne i
lov om folkeoplysning. Dispensationen er givet, og senere forlænget til udgangen af 2011.
Undervisningsministeriet har i 2011 meddelt, at dispensation fra lovens regler alligevel ikke
var nødvendig. Der skal inden udgangen af 2011 tages stilling til, om tilskudsreglerne fra 1.
januar 2012 skal ændres, og i givet fald hvilken tilskudsmodel, der skal vælges.
Status:
169 foreninger med i alt ca. 14.100 medlemmer er i 2011 registreret som modtagere af støtte
efter gebyrordningen. Dertil kommer 8 rideklubber samt 16 spejderforeninger - med i alt ca.
1.250 medlemmer – som modtager tilskud efter loven, men uden for gebyrordningen.
Støtte ydes som aktivitetstilskud, lokaleanvisning, lokaletilskud og tilskud til leder- og
instruktøruddannelse samt tilskud til udvikling af foreningslivet.
Gebyrordningen omfatter fire kategorier, nemlig:
1. Brugere af idrætshaller.
2. Brugere af svømmehaller.
3. Brugere af udendørsanlæg.
4. Brugere af øvrige rum og naturen.
Kulturelle foreninger for børn og voksne:
Der er ca. 10 kulturelle foreninger med meget forskelligt indhold, der modtager et kommunalt
tilskud. Der er kulturelle foreninger for børn, blandt andet børnebio, og for voksne, f.eks.
jazzklub, og foreninger for barokmusik, kunstforeninger m.v..

3. Idrætshaller- og centre
Siden 1. juli 2008.
Der har indtil og med 2010 været afsat en pulje på 2.000.000 kr. til renovering af haller samt
en tilsvarende pulje på 1.000.000 kr. til idrætsanlæg Som følge af en trængt økonomi er
puljerne reduceret til i alt 500.000 kr. i 2011, og frigives under særlige forudsætninger. Der
foretages som grundlag for fordeling af disse puljer et kommunalt eftersyn af anlæg hvert
år og samarbejde med idrætsrådet om fordeling af puljerne.
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Endvidere er der etableret en ny fodboldbane ved anlægget i Åstrup, ligesom en ny
kunstgræsbane bliver etableret i løbet af efteråret 2011 ved Grenaa Idrætscenter.
Der er fastsat regler for professionel brug af kommunale idrætsanlæg.
På rideklubområdet er der drøftet og forhandlet om modeller for den fremtidige
ridecenterstruktur. Der er i 2011 afsat midler til bedre velfærdsfaciliteter i Djurslands
Rideklub i Grenaa.
Grenaa Vandrerhjem ophører med udgangen af 2011 som vandrerhjem, og bygningerne
anvendes til andre formål.
Status:
I Norddjurs Kommune drives hallerne enten som selvejende institutioner eller som
brugerstyrede enheder i kommunalt ejede bygninger.
Norddjurs Kommune har to større idrætscentre med haller og svømmehal med tilhørende
baneanlæg.
Grenaa Idrætscenter er kommunens største center. Her er opvisningshal med klatrevæg,
træningshal med springgrav til gymnastik, svømmehal med varmtvandsbade og wellnesscenter
med badstue, to multisale og to træningslokaler til fitness. De udendørsanlæg omfatter
stadion, træningsbaner til fodbold, tennis, håndbold, beachvolley, petanque, rulleskøjter og
skateboard.
I Auning Idrætscenter er der to haller og en svømmehal med varmtvandsbade. I centeret er
der desuden et fitnesscenter. Der er fodboldbaner med et stadion, tennis- og petanqueanlæg.
Der er desuden idrætshaller i følgende byer:
Åstrup Idrætscenter i Grenaa, Ørum Aktivcenter i Ørum, Nørre Djurshallen i Glesborg,
Rougsøhallen i Ørsted, Allingåbrohallen med multisal i Allingåbro. Ved efterskolerne Vivild
Gymnastik- og Idrætsefterskole og Djurslands Efterskole i Fjellerup er der også
idrætshaller. I tilknytning til skoler m.v. findes haller ved Toubroskolen, Mølleskolen,
Allingåbroskolen, Østre Skole og Kulturhuset Pavillonen.
Ud over hallerne findes der idrætsanlæg til enten fodbold, håndbold, tennis og petanque i
Trustrup, Ørsted, Ørum, Glesborg, Allingåbro, Øster Alling, Nørager, Holbæk, Stenvad,
Gjerrild, Bønnerup og Vivild. Ved en del kommunale skoler er der desuden idrætsanlæg til
fodbold, håndbold og atletik.
I Norddjurs Kommune er der to Moto Crosscentre, ét i Grenaa på Næsgårdsvej og ét i
Ørsted.
Der er agility- og hundetræningsbaner på Næsgårdsvej i Grenaa og i Ørsted.
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Der er et stort skyttehus på Næsgårdsvej i Grenaa med udendørs træningsbaner, desuden
findes flugtskydningsbaner i Lyngby, Ørsted og Allingåbro.
Fritidscenteret Enslevsgård på Næsgårdsvej er hjemsted for forskellige foreninger dartklub, lystfiskerforening, brevdueforening, ASF Dansk Folkehjælp, bilklubber,
racehønseforening m. fl.
Norddjurs Kommune rummer desuden to 18 hullers golfbaner - Norddjurs Golfklub ved
Allingåbro og Grenaa Golfklub.

4. Kulturskole
Siden 1. juli 2008.
Norddjurs Musikskole blevet til Norddjurs Kulturskole. Det er sket pr. 1. august 2010.
Dermed er musikskolen blandt de første i landet, der har taget dette vigtige skridt.
Status:
Kulturskolen har en lærerstab er på 27 personer, hvortil kommer leder og souschef, som også
underviser i kulturskolen.
Kommunalbestyrelsen har valgt en decentral model for undervisningen, altså undervisningen
foregår der, hvor børnene er.
Undervisningen gennemføres følgende steder:
Allingåbroskolen, Auning Skole, Gjerrild-Bønnerup Friskole, Glesborg Skole, Rougsøskolen,
Sostrup Kloster, Langhøjskolen, Mølleskolen, Pavillonen, Vestre Skole, Voldby Skole og Ørum
Skole.
Det samlede elevtal i sæson 2010/11 udgør 526, hvoraf 108 er voksne over 25 år.
Musikafdelingen:
Eleverne har tilbud om et bredt udvalg af instrumenter: Blokfløjte, elbas, el-guitar, guitar,
harmonika, klarinet, klaver, kirkeorgel, saxofon, trompet, tværfløjte, violin, cello, og slagtøj.
Der er tale om et mangfoldigt tilbud i forskellige stilarter. Undervisningen tilbydes
som eneundervisning, holdundervisning og som orkesterundervisning.
Tilbuddet starter allerede for børn fra 0-1 års alderen og der er ingen øvre aldersgrænse i
kulturskolen.
For voksne er der instrumentalundervisning, voksenband og voksenkor.
Billedskoledelen:
Her tilbydes undervisning i tegning, maleri, grafik og skulptur.
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Dramaskoledelen:
Dramaskolen tilbyder undervisning i grundlæggende skuespilteknikker, karakterarbejde,
stemme- og kropsudtryk og sammenspil og improvisation.

5. Ungeområdet
Siden 1. juli 2008.
Samarbejdet med børne- og ungeområdet er øget, mere præcist med Ungnorddjurs og
Aktørerne, som er kommunens ungdomsråd. Samarbejdet vedrører dels kortere projekter, og
dels et mere langsigtet mål om at skabe et ungdomsunivers.
Der er ydet tilskud til skate- og streetaktiviteter i både Grenaa og Auning.

6. Biblioteker
Siden 1. juli 2008.
Et helt nybygget bibliotek – Kulturperronen - er taget i brug i Auning. Kulturperronen
indeholder også borgerservice og politikontor. Biblioteket i Ørsted er udbygget, og der er
indført selvbetjening i alle biblioteker. I Ørum er der blevet personaleløs selvbetjening med
en lang ugentlig åbningstid. Norddjurs Biblioteker har fået ny ledelsesstruktur, og der er
fokus på bibliotekernes udbud af kulturarrangementer.
Status:
Hovedbibliotek i Grenaa og lokalbiblioteker i Ørum, Ørsted, Auning samt en lille filial på
Anholt.
Åbningstiden udgør 37 timer i Grenaa og 30 timer på lokalbibliotekerne i Ørsted og Auning. I
Ørum er der i alt 105 timers ugentlig åbningstid, heraf 30 timer med personale. På Anholt er
åbningstiden på 2 timer.

7. Aftenskoler
Siden 1. juli 2008.
Den kompenserende specialundervisning for handicappede er fra 1. januar 2010 flyttet fra
kultur- og fritidsområdet og til det sociale område.
Tilskuddet til aftenskoleundervisning er væsentligt reduceret som følge af besparelser.
Antallet af aftenskoler er reduceret som følge af ophør eller sammenlægninger.
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På folkeuniversitetsområdet er der sket en sammenlægning af lokale afdelinger, og
Norddjurs Folkeuniversitet er dannet. Der er et nært samarbejde med kommunens andet
folkeuniversitet, nemlig Rougsø Folkeuniversitet. Samarbejdet støttes med et mindre
kommunalt tilskud.
Status:
I alt 8 foreninger får i 2011 tilskud til fritidsundervisning for voksne, heraf er 3
landsdækkende oplysningsforbund (LOF, FOF og AOF).
Tilskud ydes til undervisning, og der ydes desuden tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling
for særlige grupper (pensionister med tilskudskort og pensionister med psykiske handicap
tilknyttet lokalpsykiatrien).

8. Teater
Siden 1. juli 2008.
Der er etableret et børneteatersamvirke på børnehaveområdet og indført støtteregler for
teaterforestillinger i børnehaver. Skolerne har fået overført et beløb fra kultur- og
fritidsområdet til selvstændig forvaltning. Mulighederne for et samarbejde om teatertilbud
for børn og unge med egnsteatret Teaterkompagniet i Rønde er undersøgt, men uden at der
er indgået konkrete aftaler.
Status:
Der ydes tilskud til teatervirksomhed i Kulturhuset Pavillonen. Derudover støttes den
børneteatervirksomhed, som foregår i børnehaver og på biblioteker – i alt ca. 35-40
forestillinger årligt. Kultur- og udviklingsafdelingen administrerer hjemtagning af refusion
fra kulturministeriet for dagtilbud, skoler, biblioteker og ungdomsskolen.

9. Forsamlingshuse
Siden 1. juli 2008:
I 2011 og 2012 deltager nogle af forsamlingshusene i projekt ”Levende Huse”, som er et
initiativ gennemført som et led i en kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og
kulturministeriet.
Status:
Der er ca. 30 forsamlingshuse i Norddjurs Kommune der har mulighed for at søge om tilskud
fra forsamlingshuspuljen til vedligeholdelse og forbedring af husene.
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Derudover er der mulighed for at yde støtte og underskudsdækning til kulturelle
arrangementer, som gennemføres under navnet ’Liv i forsamlingshusene’. Dette projekt er
blevet forankret i et samarbejde med Syddjurs Kommune.
10. Museer og lokalhistoriske arkiver
Siden 1. juli 2008:
Der er indgået aftale mellem Randers Kommune, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune
om harmonisering af de statsanerkendte museer i Randers, Ebeltoft og Grenaa med virkning
fra 1. januar 2011. Det nye fusionerede museum hedder Museum Østjylland. Dermed er
Djurslands Museum i Grenaa blevet en del af det fusionerede museum, og
kommunalbestyrelsen har tilført området væsentlige årlige midler for at blive en del af
fusionen og øger dermed kvaliteten i museumsarbejdet og tilbuddet til borgere og turister.
Der er indledt forhandlinger med den selvejende institution Djurslands Museum om
kommunens overtagelse af museumsbygningerne i Grenaa.
Aftalen med Djurslands Museum om drift af Stenvad Mosebrugscenter er fra 1. september
2010 ophævet, og der er i stedet indgået aftale med Foreningen Djursland for fuld Damp om
driftsansvaret.
Nørre Djurs Egnsarkiv har ændret status fra at være kommunalt drevet til at være
foreningsdrevet, og Grenaa Egnsarkiv er flyttet fra Grenaa Bibliotek til museumsbygningerne
i Grenaa.
Status:
Der ydes støtte til det fusionerede Museum Østjylland, primært til aktiviteterne på museets
afdeling i Grenaa.
Desuden ydes en mindre årlig driftsstøtte til Gammel Estrup - Jyllands Herregårdsmuseum,
herunder til at holde museet vinteråbent.
Desuden er der mindre lokale museer i kommunen, men uden kommunal driftsstøtte.
Der er tre privat drevne lokalhistoriske arkiver – henholdsvis Nørre Djurs Egnsarkiv, Rougsø
Lokalhistoriske Arkiv og Sønderhald Egnsarkiv – samt det kommunalt drevne Grenaa
Egnsarkiv.

11. Kulturhuse
Siden 1. juli 2008:
Der er gennemført en omfattende udvidelse og forbedring af sceneforholdene i Kulturhuset
Pavillonen, herunder anskaffet ny sceneteknik. Projektet har også omfattet en tiltrængt
forbedring af faciliteterne for optrædende kunstnere. Huset er hermed blevet forbedret i
en grad, så det tilfredsstiller flere kunstnere og orkestre, og dermed gør det muligt at give
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borgere og gæster udefra bedre kunstneriske tilbud. Desuden er der gennemført mindre
anlægsprojekter som nyt indgangspart til huset, nyt gulv i pavillonsalen og forbedret akustik.
Det gamle bibliotek i Ginnerup er lukket som samlingssted på grund af ringe aktivitet.

Status:
Kulturhusene i Norddjurs Kommune er meget forskellige. To huse kendes ud over
kommunegrænsen, nemlig Kulturhuset Pavillonen og Baunhøj Mølle. Begge ligger i Grenaa.
Derudover er der i landdistrikterne et antal små kulturhuse, som får kommunal støtte.
Det drejer sig Kulturhuset Stationen i Trustrup og om steder og lokaler, der fungerer som
kulturelle samlingssteder. Driften af det gamle bibliotek i henholdsvis Gjerrild og Bønnerup
er overdraget til borgerne med mindre kommunale tilskud. Desuden støttes Birkehøj i Voldby
og Fjellerup Aktivitetscenter. Husene får et mindre løbende driftstilskud, mod at lokalerne
efter vedtagne retningslinjer stilles til rådighed for lokale foreninger. Endelig ydes mindre
tilskud til Pakhuset i Allingåbro og Stenvad Mosebrugscenter til gennemførelse af
kulturarrangementer, primært med musikindhold.

12. Kulturaftale.
Siden 1. juli 2008:
Der er indgået og underskrevet en kulturaftale mellem kulturministeriet og Syddjurs
Kommune, Odder Kommune, Samsø Kommune, Favrskov Kommune, Skanderborg Kommune og
Norddjurs Kommune. Samarbejdet er betegnet Kulturring Østjylland.
Bidraget i kommunerne udgør 2,50 kr. pr. indbygger og staten støtter med et omtrentligt
tilsvarende beløb.
Kulturaftalen gælder for perioden 2009-2012, og har følgende 6 temaer: 1. Musik-, kunst- og
kulturskoler, 2. museer, 3. børn og kultur, 4. forsamlingshuse, 5. kultur i naturen samt 6.
kunst og kultur.
Der er indledt et arbejde med at forberede godkendelse af en kulturaftale for perioden
efter 2012. Denne aftale skal have fokus på kandidaturet for Aarhus som europæisk
kulturhovedstad i 2017.

13. Kultur – og fritidsarrangementer m.v.
Siden 1. juli 2008:
Der er indført nye regler for kulturpuljen og for tildeling af kulturprisen.
Der er indledt samarbejde med Syddjurs Kommune om at lave en fælles kulturnat på
Djursland og om kunstprojektet Åbne Værksteder.
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Desuden er der åbnet en ny elektronisk kalender www.djurslive.dk med kultur- og
fritidstilbud, også et fælles projekt mellem Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune.

Status:
På fritidsområdet er der mange årlige tilbagevendende begivenheder. Af de større kan her
nævnes: Kattegatcup, sommerferieaktiviteter, uddeling af fritidsprisen samt masser af
sportsstævner rundt om i klubberne.
På kulturområdet kan nævnes: Kulturdagen på Allingåbroskolen, Kulturraketten, Liv i
forsamlingshusene, Børnekulturugen, uddeling af kulturprisen. Desuden mange private
initiativer på kunst- og kulturområdet.
Kulturpuljen uddeles årligt med henblik på at fremme, udvikle og støtte nye og tværgående
initiativer.

14. Samarbejdsaftaler m.v.
Status:
Der er indgået drifts- og samarbejdsaftaler med selvejende institutioner, foreningsdrevne
institutioner m.v. med de større institutioner på fritids- og kulturområdet, hvori vilkår for
samarbejdet med kommunen, tilskudsstørrelse og tilskudsregler er beskrevet. Som et led i
samarbejdet afholdes der én gang årligt dialogmøde mellem den enkelte institution og
Norddjurs Kommune, og hvert andet år mellem repræsentanter for institutionerne og Kulturog udviklingsudvalget.

15. Kultur- og fritidsområdets økonomi
Nøgletal:
Norddjurs Kommune bruger i 2011 kr.1.830,- pr. indbygger på kultur- og fritidsaktiviteter. Til
sammenligning bruges der i kommunerne i RegionMidt kr. 1.878,- pr. indbygger. Tallene for
kommunens nærmeste naboer er:
Syddjurs:
kr. 1.689,Favrskov:
kr. 1.398,Odder:
kr. 946,Samsø:
kr. 1.04 9,Skanderborg:
kr. 1.060,Århus:
kr. 2.575,-
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Nøgletallene stammer fra Indenrigsministeriet og viser bruttoudgifter pr. indbygger
vedrørende folkebiblioteksvirksomhed, kulturel virksomhed såsom museer, biografer, teatre
og musikarrangementer samt folkeoplysning og fritidsaktiviteter.
Se mere på: www.im.dk Kommunale Nøgletal.

Mere information om de enkelte aktiviteter
På Norddjurs Kommunes hjemmeside www.Norddjurs.dk findes uddybende oplysninger om de
enkelte aktiviteter. Oplysninger kan også fås hos de enkelte medarbejdere i kultur- og
udviklingsafdelingen – se nærmere herom på hjemmesiden.

Kultur- og udviklingsafdelingen
August 2011
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