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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   17/5454 

Journalnr.:   20.02.01G01 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  26.04.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Henriette Rude Brytygier 

 

Ansøgning om tilskud til undervisningstilbud i 

Kulturhus Trommens fleksible sale 

 
Baggrund 
Kommunens fire folkeskoler søger om midler til finansiering af et filmvisning med 

undervisningsøjemed i Kulturhus Trommens fleksible sale til skoleeleverne i 2017.  

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid og Kulturudvalget drøfter 

finansieringsmuligheder for at alle kommunens skoleelever får tilbud om at se en film i de 

fleksible sale i Kulturhus Trommen med udgangspunkt i de i ansøgningen fremstillede 

filmtilbud. 

 

Sagsfremstilling 
I forbindelse med åbningen af biograffunktionen i Kulturhus Trommen ønsker Hørsholm 

Kommunes fire folkeskoler at formidle et undervisningstilbud, så alle skoleelever i 

kommunens folkeskoler får mulighed for at komme i Kulturhus Trommen og kombinere 

filmoplevelsen med undervisningen. 

  

Der henvises her til Bemærkninger til lovforslag til Lov om ændring af lov om film vedtaget 

den 20 december 2013, hvor det fremgår at kommuner kan yde støtte til aktiviteter, hvor 

”lokale biografer anvendes til en række forskelligartede kulturelle aktiviteter, der ikke alle 

har direkte forbindelse med almindelig offentlig filmforevisning”. Aktiviteter af denne type 

kan modtage støtte uden noget maksimumsloft for støtten.   

”Lovforslaget har ikke til formål at begrænse kommunernes mulighed for at yde støtte til 

sådanne kulturelle aktiviteter, såfremt støttemodtageren ikke er biografvirksomheden 

selv.”  

De aktiviteter der henvises til ”kan f.eks. være filmrelaterede tilbud til handicappede, børn 

og ældre i form af specialiserede filmklubber, undervisningstilbud m.v. (…)” 

  

I ansøgningen (se bilag) beskrives flg. mulige filmtilbud (pkt. 1-4 til skolens tre klassetrin, 

pkt. 5 til skolens nye kommende 0. klasse elever i SFO): 

1)    En tur i Kulturhus Trommens fleksible sale inden sommerferien 

2)    Abonnement på ordningen ’Med skolen i biografen’ 

3)    Buster på farten 

4)    Salaam filmfestival 
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5)    Børnebiffen til aldersgruppe fra 5 år (til de nye skolebørn fra børnehaverne starter i 

fritidsordningen i foråret 2017) 

  

1. og 5. tilbud kan foregå inden sommerferien, hvor filmtilbud 2-4 afvikles efter 

sommerferien. 

 

Økonomi/personale 
  antal elever  antal klasser antal filmvisninger 

indskoling 1019 43 6 

mellemtrin 781 33 5 

udskoling 706 32 4 

i alt 2506 108 15 

Nye skoleelever i 

SFO, tal fra 2016 

238   2 

  

  

Pris for salleje/teknik for en visning kr. 4.000 

  

  

De nedenstående priser er udregnet med udgangspunkt i elevtal for skoleåret 2016/2017 

og i at alle klasser tager imod undervisningstilbuddet svarende til 15 visninger af tre 

forskellige film: 

  

  

1) En tur i Kulturhus Trommens fleksible sale inden 

sommerferien 

 kr. 272.290 

Billet indskoling 80 kroner  kr. 81.520 

Billet mellemtrin og udskoling 90 kroner  kr.133.830 

Filmleje à 2500 til 15 visninger  kr. 37.500 

Ledsagere/undervisere kr. 19.440 

    

2) Abonnement på ordningen ’Med skolen i biografen’  kr. 138.494 

27 kroner per deltager  kr.67.662 

Administrationsgebyr til DFI (transport m.m.)  kr. 5.000 

Salleje/teknik Trommen  kr. 60.000 

Ledsagere/undervisere kr. 6.993 

    

3) Buster på farten  kr. 104.000 

3 film fordelt på klassetrin  kr. 20.000 

Ekstra visninger for hver film  kr. 24.000 

Salleje/teknik Trommen  kr. 60.000 

    

4) Salaam filmfestival  kr. 100.000 

3 film à 14 visninger  kr. 40.000 

Salleje/teknik Trommen  kr. 60.000 

    

5) Børnebiffen (tilbud til nye skolebørn i SFO inden  kr. 8.000 
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sommerferien) 

1 Filmpakke til alderstrin fra 5 år (DFI stiller filmpakkerne gratis 

til rådighed – evt. transportomkostninger kan forekomme) 

kr. 0 

Salleje/teknik Trommen  kr. 8.000  

  

 

Bilag 
-    Ansøgning om undervisningstilbud i Kulturhus Trommen fleksible sale 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-04-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøftede finansieringsmuligheder for, at alle kommunens 

skoleelever får tilbud om at se en film i de fleksible sale i Kulturhus Trommen, og udvalget 

ønsker 

  

·         at støtte tilbud 2: Abonnement på ordningen ”Med skolen i biografen” med kr. 58.835,00 

til indskolingsklasserne 

·         at støtte tilbud 5: Børnebiffen (tilbud til nye skolebørn i SFO inden sommerferien) med kr. 

8.000. 

 

Fraværende: 

Henrik Klitgaard (B) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   17/5806 

Journalnr.:   20.00.00G01 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  26.04.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Henriette Rude Brytygier 

 

Administrativ behandling af puljeansøgninger 

 
Baggrund 
Puljeansøgninger på kultur- og fritidsområdet behandles af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 

uanset omfang. Ansøgninger om rejsetilskud behandles af administrationen for beløb på op 

til 10.000 kroner. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller at, Sport-, Fritid- og Kulturudvalget beslutter at administrationen 

behandler ansøgninger til samtlige puljer på kultur- og fritidsområdet med udgangspunkt i 

retningslinjerne for beløb på op til 10.000 kroner. 

 

Sagsfremstilling 
I forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer til rejsetilskud til idræts- og kulturudøvere, 

besluttet Sport-, Fritid- og Kulturudvalget på sit møde den 23. november 2016, at 

administrationen skulle behandle ansøgning om rejsetilskud af beløb op til 10.000 kroner.  

  

For at lette sagsgangene foreslår administrationen at dette gøres gældende til alle 

puljeansøgninger på kultur- og fritidsområdet.  

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-04-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede, at alle ansøgninger til samtlige puljer på 

Kultur- og fritidsområdet skal behandles af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.  

 

Fraværende: 

Henrik Klitgaard (B) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   
 

Journalnr.:   
 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  26.04.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 

 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-04-2017 
Administrationen orienterede om 

  

·         Status efter budgetdialogmødet med Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet 

·         Status på opstarten af biograffunktionen i de fleksible sale i Kulturhus Trommen 

·         Forpagter Mortens Mad i Svømmehallen ophører pr. 1. november 2017 

·         Administrationen udarbejder sag om Ledsageordning 

·         Notat sendes ud vedr. retningslinjer for, hvordan kommunalpolitikere henvender sig til 

ledere på skoler/institutionerne etc. 

 

Fraværende: 

Henrik Klitgaard (B) 
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Nadja Maria Hageskov (C) 
Formand 

______________________________________________  

Henrik Klitgaard (B) 
Næstformand 

______________________________________________  

Esben Dyekjær (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Jan H. Klit (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Alexander Jonsbak (V) 
Medlem 

______________________________________________  
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