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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   14/22204 

Journalnr.:   82.00.00P20 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  22.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Jane Thomsen 

 

Fleksible sale - Akustik i Trommesalen 

 
Baggrund 
Rambøll vil på mødet redegøre for de løsninger, der er valgt for at sikre krav til akustikken i 

de fleksible sale under forskellige typer af arrangementer. 

  

Rambøll vil på mødet endvidere informere om udbudsprocessen. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager Rambølls redegørelse 

til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Der har i forbindelse med projektering af fleksible sale i Trommen, været flere 

borgerhenvendelser og ekspertudtalelser vedr. den fremtidige akustik i Trommen, når de 

nuværende sale er ombygget til at være fleksible.  

  

I det Byggeprogram, som Hørsholm Kommune lagde til grund for udbuddet af projektet og 

som Rambøll efterfølgende vandt projekteringen af, fremgik det: 

  

”Generelt skal der være fokus på det akustiske indeklima, da det understøtter oplevelsen af 

de arrangementer som skal afholdes i Trommen. Det skal derfor sikres, at de akustiske 

forhold bliver tilfredsstillende og svarende til nutidens standarder og krav. 

  

Konkret blev der stillet krav til efterklangstid pr. 1/1 oktav (i møblerede rum) 

og internt støjniveau for de to sale. Kravene blev stillet både i relation til  

biografformål og klassiske koncerter.  

  

For så vidt angår klassiske koncerter i begge sale, blev der stillet krav til at 

efterklangstiden:  

  

For Trommesalen: Som eksisterende på scene og i sal, mest klangfulde forhold, dvs.  

Uden supplerende gardiner (rundhorisont). 

  

For Lilletrommen: Som eksisterende – mest klangfulde forhold. 

  

Til det samlede støjniveau på alle tilhørerpladser, nyt teknisk udstyr, herunder  
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biografprojektor inkl. køling, blev der stillet krav om et maksimalt internt støjniveau på 25 

dB(A) 

  

Derudover blev der stillet en række mere specifikke tekniske krav. 

  

På mødet redegør Rambøll for akustikken og de løsninger, der er valgt for at overholde 

kravene. 

  

Blandt andet beskriver Rambøll, hvordan omstillingen fra klassiske koncerter til biograf vil 

foregå. 

 

Økonomi/personale 
Budget for udførelse af projektet er anslået til 12,25 mio. kr. til håndværkerydelser inkl. 

varekøb/bygherreleverancer. 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-06-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   16/1784 

Journalnr.:   00.30.04S00 

Sagsforløb:  SFKU--ØU--KB - Åben sag  

Mødedato:  22.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Thomas Rafn 

 

Fremadrettet økonomimodel for Trommen 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 29. marts 2016, at der skulle udarbejdes en 

forbedret økonomimodel for Trommen med fokus på aktivitetsbaserede 

budgetforudsætninger samt en opdeling i grundbevilling, særbevilling og kommercielle 

indtægter. 

  

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til forbedret økonomimodel  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget 

og Kommunalbestyrelsen at: 

  

-      Den forbedrede økonomimodel for Trommen godkendes. 

-      Trommens fremadrettede budgetniveau fra 2017 og frem fastlægges. 

 

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 29. marts 2016, at der skulle udarbejdes en 

forbedret økonomimodel for Trommen med fokus på aktivitetsbaserede 

budgetforudsætninger på udgifts- og indtægtssiden samt en opdeling i grundbevilling, 

særbevilling og kommercielle indtægter. 

  

Økonomimodellen 

Den fremadrettede økonomimodel er opdelt i følgende hovedkategorier af budgetposter: 

 Faste omkostninger. Ikke arrangementsafhængige udgifter til 

ledelse, administration, teknisk personale, freelancer, PR og 

energiudgifter. 

  

 Basisarrangementer. 

- Udgiftsbudget til honorar, kontrollører, sceneteknik, billetnet, kodaafgift mv. 

- Indtægtsbudget fra billetter, garderobe/programmer og arrangementsbaseret 

statstilskud. 
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 Lokaleudlejning. 

- Udgiftsbudget til sceneteknik, kontrollører, udlejningsmapper mv. 

- Indtægtsbudget for udlejning af Storetrommen og Lilletrommen. 

  

 Cafe 

- Udgiftsbudget til varekøb, timelønnet personale, emballage mv. 

- Indtægtsbudget fra salg af drikkevarer, mad og kioskvarer. 

  

 Særlige arrangementer (aktuelt kulturdagen) 

- Udgiftsbudget til telte/boder, sceneteknik, timelønnet personale, kunstnere mv. 

- Indtægtsbudget fra salg. 

  

 Biograffunktion 

- Udgiftsbudget til biografselskab, annoncering, personale og klargøring af 

Lilletrommen mv. 

- Indtægtsbudget fra billetsalg. 

  

Budgetniveau fra 2017 og frem 

I budgetaftalen 2014 blev Trommen kompenseret for et forventet indtægtstab på 609.000 

kr. årligt En ekstern konsulentrapport, som indgik i mødematerialet til 

Kommunalbestyrelsens møde 29. marts 2016, konkluderede at Trommen var blevet 

budgetmæssigt overkompenseret med 437.000 kr. årligt. 

  

Under hensyntagen til den kortere planlægningshorisont i 2016, besluttede 

Kommunalbestyrelsen 29. marts 2016 at nedjustere Trommens budget i 2016 med ”halv 

effekt”, d.v.s. 218.000 kr. Budgettet for 2017 og frem blev ikke korrigeret, idet en eventuel 

budgetjustering skulle afvente udarbejdelsen af den forbedrede økonomimodel. 

  

Administrationen fremlægger derfor 3 budgetniveauer for Trommens samlede 

budgettildeling med virkning fra budget 2017. Det politiske valg af budgetniveau afspejler i 

hvilket omfang overkompensationen fra 2014 hel eller delvist skal neutraliseres eller indgå 

som en del af Trommens fremadrettede aktivitetsbaserede samlede budgettildeling fra 

2017 og frem.  

  

Uanset hvilke af de 3 budgetniveauer, som Kommunalbestyrelsen lægger sig fast på, vil 

budgettet være baseret på og i overensstemmelse med opbygningen i den forbedrede 

økonomimodel. Det indebærer også, at der ud fra den aktuelle viden er indarbejdet 

opdaterede fremadrettede budgetforudsætninger til indtægter fra lokaleudlejning, cafe mv.  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 22-06-2016   Side 6 

 

 Budgetniveau A: Trommens budget er uændret. 

 Budgetniveau B: Trommens budget nedjusteres med 218.000 

kr. årligt fra   2017 og frem. Beløbet svarer til nedjusteringen i 

2016. 

 Budgetniveau C:  Trommens budget nedjusteres med 437.000 

kr. årligt fra 2017 og frem. Beløbet svarer til 
overkompensationen af Trommens indtægtstab.  

  

Nettobudgettet for de tre budgetniveauer fremgår af nedenstående oversigt. Indtægts- og 

udgiftsbudgettet fremgår af bilag 1. 

  

Tabel 1: Årligt driftsbudget. (2016-prisniveau) 

kr. 

Niveau A  

 Ingen budgetreduktion 

Niveau B 

Halv budgetreduktion 

Niveau C 

Fuld budgetreduktion 

Faste 

omkostninger 4.878.240  4.660.240  4.441.240  

Arrangementer 711.160  711.160  711.160  

Lokaleudlejning -273.000  -273.000  -273.000  

Særlige 

arrangementer 350.000  350.000  350.000  

Cafe -223.800  -223.800  -223.800  

Biograffunktion 500.000  500.000  500.000  

I alt                              5.942.600                                 5.724.600                                     5.505.600  

  

  

Budgetniveau B og C nødvendiggør at Trommen, i forhold til 2014 og 2015, reducerer 

omkostningerne. Konkret lægges der i niveau B og C op til at nedlægge ½ hhv. 1 årsværk 

under de ”faste omkostninger”. 

  

Det skal særskilt bemærket, at der for alle 3 budgetniveauer gælder, at der er forudsat 

nettoomkostninger til kulturdagen på 350.000 kr. svarende til bevillingens størrelse. De 

faktisk afholdte omkostninger til kulturdagen har de senere år været højere end 

budgetbevillingen. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget vil få forelagt en sag herom. 

  

Endelig gøres der opmærksom på, at det endelige indtægts- og udgiftsbudget for 

biograffunktionen forelægges for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget efter sommerferien.   

  

Centerchef for Økonomi og Personale, Thomas Rafn, deltager under punktets behandling   

 

Økonomi/personale 
  

 Politisk valg af budgetniveau A indebærer, at Trommens 

nettobudget er uændret 
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 Politisk valg af budgetniveau B indebærer, at Trommens 

nettobudget nedjusteres med 218.000 kr. årligt fra 2017 og 
frem. 

  

 Politisk valg af budgetniveau c indebærer, at Trommens 
nettobudgetnedjusteres med 437.000 kr. årligt fra 2017 og frem. 

 

Bilag 
-    Bilag 1: 2017-Budget for Trommen: 3 scenarier 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-06-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen  

  

·         at den forbedrede økonomimodel for Trommen godkendes. 

  

·         At udvalget anbefaler budgetniveau A og at eventuelle justeringer af Trommens 

budget indgår i forhandlingerne om budget 2017 – 2020.  
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   15/20326 

Journalnr.:   18.20.02P19 

Sagsforløb:  SFKU - ØU - KB - Lukket sag  

Mødedato:  22.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Anne Holmegaard 

 

Erhvervslejekontrakt med Rungsted Ishockey A/S 

vedr. VIP lounge og tre skydebokse i skøjtehallen 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-06-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte de væsentlige vilkår i erhvervslejekontrakten 

med Rungsted Ishockey A/S vedr. VIP lounge i Hørsholm Skøjtehal og indstiller over 

for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende vilkårene i lejekontrakten. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 22-06-2016   Side 9 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  4 

Acadre sagsnr.:   16/9800 

Journalnr.:   18.13.00I00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  22.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 

 

Ansøgning om støtte til renovering af KDY’s 

omklædningsfaciliteter 

 
Baggrund 
Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) har fremsendt en ansøgning til administrationen 

omhandlende økonomisk støtte til renovering af omklædningsfaciliteter i klubhuset på 

Rungsted Havn. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter om man vil 

videreføre ansøgningen som budgetønske til augustkonferencen og budgetforhandlingerne. 

 

Sagsfremstilling 
KDY ønsker med fremsendte ansøgning, at kunne tilbyde sejlsportsudøvere forbedrede 

rammer i forbindelse med klubbens 150´s jubilæum. Ansøgningen indeholder et ønske om 

tilskud på op til 400.000 kr. til renovering af omklædningsfaciliteterne i stueetagen. 

Renoveringen består i etablering af kloak til nye brusefaciliteter, opsætning af lyskilder, 

paneler, vinduer samt etablering skridsikkert gulv. 

  

KDY har gennem de seneste år fortaget en stor renovering af facaden på klubhuset, og har 

ved frivillig hjælp opgraderet de indvendige faciliteter på første salen. Det skal hertil 

pointeres, at foreningen har modtaget kommunalt lokaletilskud efter gældende regler. 

  

Ifølge klubben udestår der en renovering af omklædningsfaciliteterne, som dog er for 

omfattende for klubbens egen økonomi, selv med frivillig hjælp. Dette er årsagen til at man 

fremsender en ansøgning om økonomisk støtte.  

  

Ifølge KDY er deres klubhus udgangspunkt for stadig flere aktiviteter, og med et øget fokus 

på tilbud til børn og unge har man nu etableret et talentcenter med forhåbningen om at 

øge interessen for sejlsporten, og med nyrenoverede omklædningsfaciliteter håber KDY på 

at kunne tilbyde sejlsportsudøverne i Rungsted nogle forbedrede rammer. 

 

Bilag 
-    Ansøgning dateret 28.04.2016 om støtte til omklædningsfaciliteterne i Rungsted.doc 

-    Anlægsønske_KDY.docx 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-06-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at videreføre ansøgningen som budgetønske til 

augustkonferencen og budgetforhandlingerne. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  5 

Acadre sagsnr.:   16/8523 

Journalnr.:   00.30.00A00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  22.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Neel Christina Hansson 

 

Budget 2017: Udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner og budgetønsker på Sport-, 

Fritid- og Kulturudvalgets område  

 
Baggrund 
Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020 skal fagudvalgene på 

møderne i juni godkende de af administrationen endelige udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner og budgetønsker og videresende samtlige forslag til 

Økonomiudvalgsmødet d. 30. juni.  

  

På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område skal der udarbejdes forslag til 

budgetreduktioner for minimum 0,63 mio. kr. Det samlede katalog over forslag til 

budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 1,2 mio. kr. i 2017. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget: 

  

·         Drøfter og godkender de endelige udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område 

·         Videresender samtlige forslag til koordinering i 

Økonomiudvalgsmødet d. 30. juni 

 

Sagsfremstilling 
På udvalgsmødet den 11. feb. 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skal udarbejdes 

forslag til budgetreduktioner på 15 mio. kr. i hele kommunen. 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets andel heraf udgør 0,63 mio. kr. Sport-, Fritid- og 

Kulturudvalget besluttede på udvalgsmødet den 25. maj. 2016 hvilke endelige forslag til 

budgetreduktioner og budgetønsker, som administrationen skal udarbejde til præsentation 

på udvalgets møde i juni. 

  

Budgetreduktioner 

Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 1,2 mio. kr. i 

2017 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område. 

  

Budgetønsker 

På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område er der udarbejdet 

driftsønsker for 0,6 mio. kr. og anlægsønsker for 1 mio. kr.  
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Se bilag A for en oversigt over forslag til budgetreduktioner og budgetønsker. Se bilag B for 

en uddybende beskrivelse af budgetforslagene. 

  

Den videre proces 

På udvalgsmødet drøfter og godkender Sport-, Fritid- og Kulturudvalget de endelige 

udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker. Efter endelige godkendelse i 

udvalget, videresendes samtlige forslag til koordinering i Økonomiudvalgsmødet d. 30. juni. 

De endelige forslag vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 26.-27. august 2016. 

 

Økonomi/personale 
Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af 

arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2017-2020.  

 

Kommunikation 
Intet at tilføje. 

 

Bilag 
-    Bilag A Samlet oversigt SFKU, junimøde, budget 2017-2020.xlsx 

-    Bilag B: Budgetforslag for SFKU, junimøde, budget 2017-2020 

-    Bilag C renovering og overdækning af skaterhockeybane i Idrætsparken.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-06-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøftede og godkendte de endelige udarbejdede forslag 

til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område. Udvalget besluttede at 

videresende samtlige forslag til koordinering i økonomiudvalget d. 30. juni. 

  

Udvalget besluttede, at et yderligere anlægsønske om ”Renovering og overdækning af 

skaterhockeybane i Idrætsparken videresendes til Økonomiudvalget med den ændring, at 

det deles op i 2 ønsker: 1. Renovering af banen og 2. Overdækning af banen. (Notatet 

vedhæftets punktet som bilag) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  6 

Acadre sagsnr.:   16/9456 

Journalnr.:   18.00.00A08 

Sagsforløb:  SKFU - Åben sag  

Mødedato:  22.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Anne Marie Wulff Larsen 

 

Medlemsudvikling foreninger 2013-2015 

 
Baggrund 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønskede sidste år en årlig tilbagevendende status på 

foreningernes medlemsudvikling set i lyset af skolereformen. Administrationen har derfor 

udarbejdet en oversigt over medlemsudviklingen i perioden 2013-2015. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har udarbejdet en oversigt over medlemsudviklingen fra 2013-2015 (Bilag 

1) i de folkeoplysende idræts- og spejderforeninger i Hørsholm Kommune. 

  

Oversigten har til hensigt at vise en række tendenser i medlemsudviklingen i lokale 

foreninger, efter skolereformen trådte i kraft i august 2014. Dette for at se, om 

skolereformen har haft en effekt på medlemsudviklingen. Tallene er baseret på årene 

2013-2015, således at man får et helt skoleår uden den nye skolereform og et helt skoleår 

med den nye skolereform. 

  

Administrationen gør opmærksom på nedenstående forudsætninger for oversigten over 

medlemsudviklingen. 

  

·         Oversigten giver ikke et samlet billede af alle foreninger i Hørsholm, da oplysninger fra 

kulturelle foreninger, frivillige sociale foreninger og partipolitiske foreninger ikke indgår i 

statistikken. Tallene der er brugt kommer fra foreningernes indberetninger af 

medlemsoplysninger til DGI og DFIs centrale foreningsregister og på indberetning af 

medlemsoplysninger i forbindelse med ansøgning om aktivitetstilskud i Hørsholm 

Kommune. 

  

·         Oversigten skelner ikke mellem om medlemmer er bosat i eller udenfor Hørsholm 

Kommune. 

  

·         Et medlemskab tæller efter 3 måneders varighed. Hvis et medlem eksempelvis både 

betaler kontingent for indendørsfodbold og udendørsfodbold, tæller medlemsskabet kun for 

et medlemskab. 
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Administrationen vil gerne fremhæve medlemsudviklingen for en række foreninger, og vi vil 

her koncentrere os om medlemmer i alderen 0-18 år. 

  

  

Følgende foreninger har haft relativ stor tilgang af medlemmer i perioden 2013-2015: 

  

0-18 år 

Forening Medlemmer i 

2013 

Medlemmer i 

2015 

Udvikling i 

% 

Hørsholm Svømmeforening 1565 1707 +9 % 

Hørsholm Floorball Klub 48 94 +90,5 % 

  

  

Følgende foreninger har haft relativ stor tilbagegang af medlemmer i perioden 2013-2015: 

  

0-18 år 

Forening Medlemmer i 

2013 

Medlemmer i 

2015 

Udvikling i 

% 

Hørsholm Badminton Klub 210 167 -20,5 % 

Hørsholm Gymnastikforening 504 451 -28,5 % 

Juku Ryu Ju Jitsu 41 14 -66 % 

  

  

  

  

Samlet set har der været en tilbagegang i medlemsudviklingen i Hørsholm på -3,3 % 

svarende til 188 medlemmer i aldersgruppen 0-18 år i 2013-2015. Denne procentsats 

dækker blandt andet over: 

  

0-18 år 

Forening Medlemmer i 

2013 

Medlemmer i 

2015 

Udvikling i 

% 

Hørsholm Squash Klub 28 15 -40 % 

Kokkedal Golf Klub 143 120 -19 % 

Shin-Go-Ryu Karate 168 141 -16 % 

  

  

Samlet set har der været en tilbagegang i medlemsudviklingen i Hørsholm på -4 % 

svarende til 639 medlemmer i aldersgruppen 0-60+ i 2013-2015. Denne procentsats 

dækker blandt andet over: 

  

0-60+ år 

Forening Medlemmer i 

2013 

Medlemmer i 

2015 

Udvikling i 

% 

Hørsholm Ride Klub 266 225 -15 % 

Hørsholm Rungsted Tennis 

Klub 

1344 1290 -4 % 

  

  

Hørsholm Senioridræt haft en stor medlemstilvækst på +25 % fra 508 til 635 medlemmer. 
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Rungsted Sejlklub har haft en massiv medlemstilvækst på +192 % fra 59 til 172 

medlemmer, det set i lyset af, at Rungsted Sejlklub er en relativ ny klub, der blev stiftet 

10. marts 2013. 

  

  

Sammenligner man medlemsudviklingen på landsplan 2013-2015 (Bilag 2) med 

medlemsudviklingen for foreninger i Hørsholm Kommune i aldersgruppen 0-18 år, kan man 

blandt andet se: 

  

  

·         På landsplan har Ju jitsu en medlemstilvækst på +3,6 %, mens Ju jitsu i Hørsholm har en 

stor tilbagegang på -66 % 

·         På landsplan har gymnastik en medlemstilvækst på +1,6 %, mens Hørsholm 

Gymnastikforening har en tilbagegang på -28,5 % 

·         På landsplan har floorball en medlemstilvækst på +11,8 %, denne medlemstilvækst er 

mere udtalt i Hørsholm med en tilgang på +90,5 % 

  

  

Såfremt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker det, vil administrationen undersøge de 

bagvedliggende årsager til udviklingen i de enkelte foreninger.  

 

Bilag 
-    Udvikling i Hørsholm - Bilag 1. 

-    Udvikling på landsplan - bilag 2. 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-06-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  7 

Acadre sagsnr.:   16/1409 

Journalnr.:   04.01.10P20 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  22.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Kirsten Haugaard 

 

Legeplads på Nattergalen - udvælgelseskriterier og 

tidsplan 

 
Baggrund 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har i maj 2013 afsat kvalitetsfondsmidler til etablering af 

en legeplads i naturmaterialer. Administrationen foreslår igangsættelse af udbudsproces af 

legepladsen.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sports-, Kultur- og Fritidsudvalget beslutter: 

 At vedtage tildelingskriterier, proces og tidsplan for 

udbudsprocessen af legepladsen på Nattergaleengen 

 

Sagsfremstilling 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har i maj 2013 afsat kvalitetsfondsmidler til etablering af 

en legeplads i naturmaterialer. Fra januar 2016 er midlerne og anlæggelsen af legepladsen 

overført til Miljø- og Planlægningsudvalget. 

  

Der er vedtaget en lokalplan for området ved Nattergaleengen, hvor legepladsen skal 

placeres (bilag).  Administrationen har udarbejdet udbudsmateriale til legepladsen og 

Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget skal nu beslutte, hvilke tildelingskriterier, der skal 

benyttes ved udvælgelsen af det vindende legepladsfirma.  

  

Der bliver indbudt 5 legepladsfirmaer til at byde på opgaven og denne vil blive tildelt efter 

kriteriet ”mest fordelagtige tilbud”. 

  

Det mest fordelagtige tilbud, vil være det forslag, der besluttes gennemført af Sport, 

Kultur- og Fritidsudvalget. Administrationen foreslår følgende kriterier: 

  

·         Legepladsen skal kunne udføres inden for det givne budget 

·         Legepladsen skal udføres efter det vindende firmas tidsplan 

·         Legepladsen skal opfylde alle europæiske standarter for sikkerhed 

·         Legepladsen skal opfylde så mange af punkterne, som muligt under punktet legepladsens 

udformning i udbudsmaterialet 
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·         Udformningen vil blive vægtet med kreativitet 40 %, funktionalitet 40 % og samspil med 

omgivelserne 20 %   

·         Legepladsen skal udføres af miljørigtige (certificerede) materialer. Ved afgivelse af tilbud 

skal der oplyses om anvendte træsorter, samt deres eventuelle overfladebehandling og 

deres pleje. 

·         Legepladsen skal have afledte driftsomkostninger indenfor et rimeligt prisleje. Overslag til 

driftsudgifter skal foreligge sammen med skitsen. 

  

Legepladsens udformning 

  

·         Legepladsen skal udføres i naturmaterialer uden farver. Det overordnede udtryk skal 

være naturnært 

·         Legepladsen skal henvende sig til børn i alderen 3 til 10 år.  

·         Legepladsen skal tilpasses områdets natur og terræn. Hvis det er muligt må enkelte af 

legeredskaberne gerne integreres i krattet. Terrænforskellen kan integreres og fremhæves 

af legeredskaberne. Gerne til at skabe motorisk udfordrende forløb. 

·         Legepladsen skal styrke og stimulere børns fysiske og motoriske færdigheder og herunder 

give mulighed for at balancere, kravle, klatre, svinge mm.  

·         Legepladsen må meget gerne have en kreativ udformning og eventuelt et tema, der 

refererer til fugle eller nattergale som symbol på navnet på det grønne område og 

vejnavnet udfor området. 

·         Udformningen kan også på anden måde referere til det grønne område og det lille 

vandhul og dermed give det en særlig karakter. 

·         Legepladsen skal placeres på det areal, der er vist på kortbilag 

·         Der skal tages hensyn til kælkebakken og legepladsen må ikke forstyrre mulighederne for 

kælkning  

·         Legepladsen skal have siddemuligheder for voksne og børn 

  

Eksempler på legeredskaber og legepladser fra de indbudte legepladsfirmaer ses på bilag 

med foto. 

  

  

Økonomi 

  

Miljø- og Planlægningsudvalget skal på mødet den 23. juni 2016 frigive anlægsbeløbet på 

1.374.300 kr. til legepladsen, samt bevilge driftsmidler til projektet. Der er ikke tidligere 

afsat driftsmidler til projektet. Dette forventes at beløbe sig til ca. 43.000 kr., som vil blive 

indarbejdet i budgettet. 

  

Tidsplan for projektet 

  

-      Udsendelse af udbudsmateriale - ultimo juni 

-      Modtagelse af skitseprojekt - ultimo august 

-      Politisk behandling, valg af projekt – ultimo september 

-      Detailprojektering ultimo september til ultimo november 

-      Udførsel november – maj 2017  

  

  

I ovenstående tidsplan er der taget højde for at udbudsmaterialet udsendes midt i 

firmaernes sommerferieperiode, samt anlægsperioden der forløber henover vinteren. 
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Sagens tidligere behandling 
SFKU: 24. april 2013 

SFKU: 29. maj 2013 

MPU: 18. december 2014 

 

Bilag 
-    Kortbilag nr. 001 - Placering af legeplads.pdf 

-    Bilag 2 - referencefotos 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-06-2016 
SFKU genoptager sagen på mødet i august med henblik på en drøftelse af, om der skal 

arbejdes videre med: 

·         etablering af en naturlegeplads på den i lokalplanen udpegede placering eller 

·         ansøgning om dispensation fra placeringen i lokalplanen eller 

·         etablering af legeplads andet sted i kommunen eller 

·         at projektet skrinlægges 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  8 

Acadre sagsnr.:   16/3740 

Journalnr.:   82.00.00P20 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  22.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Gitte Søby 

 

Velfærd frem for mursten - Fælles rammer for 

kultur- og fritidsliv til augustkonferencen 

 
Baggrund 
’Velfærd frem for mursten’ programmet arbejder med delaftalen ’Velfærd frem for mursten 

– en aktiv udviklings- og investeringsstrategi’ vedtaget af samtlige partier i forbindelse med 

budget 2016-2019. På aprilseminaret 2016 tilkendegav kommunalbestyrelsen hvilke 

retninger administrationen skal arbejde videre med frem mod augustkonferencen.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager orientering om status 

på Fælles rammer for kultur- og fritidsliv til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 
På baggrund af de retninger, som Kommunalbestyrelsen tilkendegav på aprilseminaret har 

administrationen arbejdet videre med at udarbejde businesscases for: 

 Fritidshuset 

 Jagtforeningens hus 

 Marineforenings hus 

 Fuglsanghus 
 Kokkedal Avlsgård  

 

Sagens tidligere behandling 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28. oktober 2015 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16. marts 2016 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27. april 2016 

Kommunalbestyrelsens aprilseminar den 29. april 2016 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25. maj 2016 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-06-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  9 

Acadre sagsnr.:   
 

Journalnr.:   
 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  22.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 

 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-06-2016 
Henrik Klitgaard (B) orienterede om møde med HUI og ønsker en status fra 

administrationen om placering af et eventuelt klubhus, der er ønsket af HUI. 

  

Administrationen orienterede om: 

  

·         Sponsoraftale – Hørsholm Hallen: Udvalget får forelagt en sag herom til 

august. 

·         Havnefest: Administrationen har fået en henvendelse fra havnen om at 

afholde en havnefest, og administrationen har oplyst, at de er velkommen til at 

sende en ansøgning. 

·         Paddle tennis: Administrationen har fået en henvendelse om eventuel 

etablering af paddle tennis baner i Hørsholm og vil få forelagt en sag i august.  

·         Udvalget vil modtage en invitation til at besøge Bibliografen i Gladsaxe i 

august. 

·         Kiropraktor Ole Wessung har tilbudt at slå et slag for projektet ”op at stå”, 

eventuelt til kulturdagen. 
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Bilagsoversigt 
 

Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben Bilag 1: 2017-Budget for Trommen: 3 scenarier 2164582 

4 Åben 
Ansøgning dateret 28.04.2016 om støtte til 

omklædningsfaciliteterne i Rungsted.doc 
2161218 

4 Åben Anlægsønske_KDY.docx 2161227 

5 Åben Bilag A Samlet oversigt SFKU, junimøde, budget 2017-2020.xlsx 2163441 

5 Åben Bilag B: Budgetforslag for SFKU, junimøde, budget 2017-2020 2163442 

5 Åben 
Bilag C renovering og overdækning af skaterhockeybane i 

Idrætsparken.pdf 
2170022 

6 Åben Udvikling i Hørsholm - Bilag 1. 2162198 

6 Åben Udvikling på landsplan - bilag 2. 2161312 

7 Åben Kortbilag nr. 001 - Placering af legeplads.pdf 2156385 

7 Åben Bilag 2 - referencefotos 2158832 
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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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