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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  28.01.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
Baggrund 

 Legeplads 

 Lederpris 

 KMØ 26. marts 

 KL Kultur og Fritid maj 

 Registrering af kunst 
 Status på Biograf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-01-2015 
Administrationen orienterede om 

  

 Legeplads i naturmaterialer - Startredegørelse for en ny lokalplan 

forelægges Miljø- og og Planlægningsudvalget. 

 Lederpris – Udvalget blev orienteret om videre proces. 

 KMØ 26. marts – Hørsholm Kommune er vært for det årlige møde 

for de politiske udvalg i KMØ (26 kommuner)  

 KLs Kultur- og Fritidskonference afholdes 21. og 22. maj i 

Helsingør  

 Registrering af kunst – Aktiv Kunst har henvendt med henblik på 

at registrere kunsten i Hørsholm Kommune 

 Status på Biografudbud udsendes i næste uge. Biografen 
forventes fortsat klar med udgangen af august 2015. 

  

SFKU fremsatte ønske om dagsordenspunkter til næste møde, hvor  

  

·         ”Aktivitetskomiteens ansøgning til afholdelse af 11 udstillinger i Fuglsanghus” foreslås at 

blive en fast del af Kultur- og Fritidspuljen 

·         Forslag til indretning af cafeområde i Kulturhus Trommen behandles. 
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Fraværende: 
Nadja Maria Hageskov (C), Esben Dyekjær (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   15/330 
Journalnr.:   20.00.00I00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  28.01.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Kultur- og fritidspuljen 2015, indledende 

disponeringer 

 
Baggrund 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget skal tage stilling til hvilke aktiviteter, man indledningsvist 

ønsker at støtte i 2015, og orienteres samtidigt om allerede disponerede puljemidler. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår på baggrund af indkomne ansøgninger, at udvalget tager stilling 

til, om man ønsker at støtte ansøgninger og aktiviteter for op til 235.000 kr. fra Kultur- og 

fritidspuljen. 

 

Sagsfremstilling 
Ansøgninger som kan støttes fra Kultur- og fritidspuljen i 2015 - se bilag 1: 

  

På årets første udvalgsmøde behandler Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ansøgninger til 

Kultur- og fritidspuljen, som er tilbagevendende. 

  

På kulturområdet kendetegnes mange af aktiviteterne, der er støttet gennem 

puljemidlerne, for at være traditionsrige arrangementer som foreninger og institutioner i 

Hørsholm gennem mange år har stået for. 

  

I forbindelse med budgetaftale 2015-2018 er Kultur- og fritidspuljen reduceret med 

250.000 kr., og indeholder nu 794.600 kr.   

  

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget skal beslutte, om man ønsker at støtte: 

  

1. Aktivitetskomiteens afholdelse af 11 udstillinger i Fuglsanghus, 

120.000 kr. 

2. Fælleskommunalt Børnekorstævne, 10.000 kr. 

3. Hørsholm Musikforening, benyttelse af Trommen til 

medlemskoncerter, 35.000 kr. 

4. Karen Blixen Museet, kulturelle formidlingsaktiviteter for børn og 
unge, 70.000 kr. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 28-01-2015   Side 5 

 

Administrationen foreslår, at udvalget drøfter, om man ønsker at disponere op til 235.000 

kr. til støtte af ovenstående aktiviteter.  

  

Allerede disponerede midler i 2015 – se bilag 1: 

  

Sport-, Fritid og Kulturudvalget orienteres herunder om allerede disponerede puljemidler 

for 2015. Disponeringen er tidligere fortaget af udvalget, og gælder aktiviteter samt 

projekter, som løber over mere end ét år.    

5. Musical i Trommen, 220.000 i 2014 og 2015 

6. Kulturaftaler / Kulturmetropol Øresund (KMØ), deltagergebyr og 

projektudvikling for Projektspace og KOMON, 80.000 kr. 

7. Projektpioneruddannelsen, 15.000 kr. 

8. Natur der Bevæger, Sundhed på tværs af foreninger, skole og 
natur, 62.500 kr.  

Jf. ovenstående er der disponeret 377.500 kr. i 2015. 

 

Økonomi/personale 
Kultur- og fritidspuljen, primo         794.600 kr. 

Disponeret 2015                           -377.500 kr. 

Til videre disponering                    = 417.100 kr.   

         

Ansøgninger start 2015                 -235.000 kr.         

  

Kultur- og fritidspuljen efter disponering=                                     182.100 kr.** 

  

**skulle udvalget ønske at imødekomme samtlige ansøgninger med fuldt beløb. 

 

Bilag 
-    Bilag 1 

-    Aktivitetskomiteen, ansøgning.pdf 

-    Ansøgning - Børnekorstævne.docx 

-    Ansøgning Musikforeningen - 5 koncerter i Trommen.pdf 

-    Ansøgning Karen Blixen Museet.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-01-2015 
Sport-, Fritid og Kulturudvalget besluttede, at støtte: 

  

1. Aktivitetskomiteens afholdelse af 11 udstillinger i Fuglsanghus 

med 120.000 kr. 

2. Fælleskommunalt Børnekorstævne med 10.000 kr. 

3. Hørsholm Musikforening, benyttelse af Trommen til 

medlemskoncerter med 35.000 kr. 

4. Karen Blixen Museet, kulturelle formidlingsaktiviteter for børn og 
unge med 70.000 kr. 
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Fraværende: 
Nadja Maria Hageskov (C), Esben Dyekjær (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   15/32 
Journalnr.:   00.17.20A30 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  28.01.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Søren Nabe-Nielsen 
 

Kulturmetropol Copenhagen 2016- 2019  

 
Baggrund 
Kulturaftalen mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet går nu ind i 

sit sidste år og arbejdet med at udvikle en ny aftale: Kulturmetropol Copenhagen 2016- 

2019 er påbegyndt. Derfor ønsker partnerne i den nuværende aftale en tilbagemelding fra 

de enkelte partneres politiske udvalg, hvori udvalget tilkendegiver sin hensigtserklæring om 

deltagelse i den kommende kulturaftale. Hørsholm Kommune er partner i aftalen. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tilkendegiver, hvorvidt 

Hørsholm Kommune - med baggrund i det eksisterende arbejde, de resultater samarbejdet 

har resulteret i og udkast til den ny aftale - ønsker at indgå i en ny aftale for perioden 

2016-19. 

 

Sagsfremstilling 
For perioden 2012-15 er der indgået en kulturaftale mellem 26 kommuner, Region 

Hovedstaden og Kulturministeriet kaldet KulturMetropolØresund (KMØ).  Hovedindholdet i 

KMØ har været 11 projekter under følgende 6 indsatsområder 

  

 Festivaler og events  

 Institutioner på tværs 

 Unge og kultur 

 Børn og kultur 

 Kultur og fritid i det offentlige rum 
 Kreativ vækst 

  

De 11 projekter løber til udgangen af 2015, men der er allerede nu nået en række 

resultater: 

  

I projektet Projektspace, som Hørsholm Kommune deltager i, er uddannet første generation 

af unge kulturentreprenører i uddannelsen projektpionererne. Uddannelsens formål er at 

styrke de unge i deres arbejde med at skabe selvorganiserede kulturprojekter. Projektet er 

dermed på forkant med ministerens nye ungestrategi, og projektet er også blevet ”best 
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practice” for, hvordan kommuner i fællesskab og rundt om i landet kan styrke de unges 

udfoldelsesmuligheder.  

  

I projektet Kreative Børn har mere end 12.000 børn lært at fortælle deres historier via 

filmmediet, at danse matematik og fået styrket deres sociale kompetencer blandt andet ved 

at udfolde sig kreativt i et møde med kunst og kultur ved forskellige workshops på deres 

skoler. Festivaler som Golden Days og CPH:DOX udvikler sig gennem projektet Festival+ til 

regionale festivaler både i lokation og historie og opdyrker dermed et helt nyt publikum.  I 

projektet Idrætevents er der arbejdet med, hvordan der skabes outreach-aktiviteter ved 

store idrætsbegivenheder – f.eks. under VM i badminton, hvor 15 kommuner i regionen og 

164 skoleklasser foldede begivenheden ud.  

  

Samtidig er der med KMØ skabt et netværk for samarbejde og erfaringsudveksling mellem 

kommunerne på både politisk og administrativt niveau, og derudover er projekterne basis 

for, at der skabes nye kontakter og netværk mellem f.eks. kommunale forvaltninger og 

kulturelle aktører – også på tværs af kommunegrænserne.  Det sker eksempelvis i 

projektet Sæt Kulturen I Spil, hvor samarbejdet mellem kulturkonsulenter, boligsociale 

områder og kulturinstitutioner er blevet styrket, så aktørerne nu i fællesskab udvikler nye 

former for borgerinddragende kulturtilbud til borgere, der normalt ikke opsøger 

kulturinstitutionerne. Og i projektet Jagten, hvor KMØ sammen med Dansk 

Orienteringsforbund og lokale foreninger sender børnefamilier ud og dyrke motion på 

kulturinstitutionerne. 

  

KMØ er finansieret gennem midler fra de deltagende partnere og Kulturstyrelsen. Hertil 

kommer midler fra forskellige fonde. For hver kommunal krone i KMØs projekter genereres 

der cirka tre kroner yderligere. Midlerne geares altså i forholdet en til tre. 

  

En ny aftale - Kulturmetropol Copenhagen 2016- 2019 

Med den baggrund har den politiske styregruppe for KMØ besluttet at undersøge, hvordan 

samarbejdet skal videreudvikles, når aftalen om KulturMetropolØresund udløber ved 

udgangen af 2015. Det er fortsat planen at arbejde hen imod kulturaftalens 10-årige vision, 

og den administrative gruppe af kulturchefer foreslår, at næste skridt i udviklingen mod 

den sammenhængende kulturmetropol er en ny kulturaftale fra 2016 til 2019: 

Kulturmetropol Copenhagen.  

  

I Kulturmetropol Copenhagen bygges videre på de resultater, der er nået i KMØ, og der 

skal skabes nye samarbejder, der knytter parterne i aftalen endnu tættere sammen i et 

regionalt kulturfællesskab. Kulturmetropol Copenhagen skal styrke det regionale fællesskab 

yderligere i en kulturmetropol, der arbejder på tværs af kommunegrænserne. 

  

Formålet med Kulturregion Copenhagen er at give kulturmetropolens borgere flere, bedre 

og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet. 

Dette skal – som i KMØ – ske gennem en række tværkommunale projekter. Projekterne 

skal spille en vigtig rolle i udviklingen af, demokratiske og aktive medborgere i fremtidens 

samfund – og samtidig forbedre vilkår og øge fokus på de muligheder, der ligger i de 

kreative erhverv og i de muligheder der ligger i at koble kultur- og fritidsområdet til andre 

områder, som eksempelvis folkesundhed og byudvikling. 

  

Den kommende kulturaftale vil blive et forpligtende samarbejde mellem kommuner, Region 

Hovedstaden og Kulturministeriet i perioden 2016-2019.  
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Den administrative følgegruppe drøfter i øjeblikket den fremtidige kommunale 

finansieringsmodel, som skal forelægges til behandling og godkendelse i den politiske 

styregruppe. Dette sker i første halvår af 2015. Den endelige ”individuelle” udgift for 

deltagelse i den nye aftale er således endnu ikke fastlagt. For kvalificeret at kunne arbejde 

videre med dette forhold, er der behov for, at hver enkelt partner tilkendegiver, hvorvidt 

kommunen/regionen - med baggrund i det eksisterende arbejde, de resultater samarbejdet 

har resulteret i og udkast til den ny aftale - ønsker at indgå i en ny aftale for perioden 

2016-19. 

 

Bilag 
-    KulturmetropolØresund Opsamling 

-    Forslag til kommende kulturaftale 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-01-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anbefaler, at Hørsholm Kommune indgår i en ny 

Kulturmetropol Copenhagen aftale for perioden 2016-19.  

 

Fraværende: 
Nadja Maria Hageskov (C), Esben Dyekjær (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/20730 
Journalnr.:   18.15.00G00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  28.01.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marie Kyhn 
 

Lokaletilskud 2015 

 
Baggrund 
FOF Nord, LOF Øresund og Hørsholm Seniordanserforening søger om lokaletilskud i 2015. 

FOF søger om tilskud til nye lokaler, da de ikke længere benytter Hovedgaden 45, som de 

tidligere har fået lokaletilskud til. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget fordeler lokaletilskud til 

FOF, Hørsholm seniordanserforening og LOF ud fra en ny tilskudspraksis, der tager 

udgangspunkt i det foregående års afholdte timetal. Således baseres tilskuddet på, hvor 

mange timer den enkelte aftenskole reelt har afholdt i det pågældende lokale det 

foregående år.  

  

I de tidligere år har tilskuddet været baseret på foregående års ansøgte timetalsniveau 

hvilket har betydet, at vi har fastholdt tilskudsniveauet til den enkelte forening. 

Administrationen vurderer derfor, at den nye tilskudspraksis fordeler tilskuddet på mere 

reel vis. 

  

FOF har ansøgt om tilskud til 5 nye lejemål, da de har opsagt lejeaftalen med Hovedgaden 

45 som de tidligere fik tilskud til. Timemæssigt har de dog ikke flere timer i de nye lokaler 

sammenlignet med de tidligere år. 

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Kommune yder driftstilskud til lokaler ejet eller lejet af oplysningsforbundene.  

Driftstilskuddet i Hørsholm Kommune er 75% af en centralt fastsat maksimal timesats 

(2015: 126,61 kr.) dog maksimalt den faktiske leje per time. Kommunen kan, ifølge loven, 

undlade at yde lokaletilskud, hvis det er muligt at anvise et egnet kommunalt lokale. I 

forhold til faglokaler og haller herunder fx lokaler til motions- og bevægelseshold skal 

kommunen i sine regler fastsætte tilskuddets størrelse, og der er ingen øvre eller nedre 

grænse for tilskuddets størrelse. Såfremt udvalget ønsker fremadrettet at regulere 

lokaletilskuddet til oplysningsforbundene, skal reguleringen ske i forbindelse med 

budgetprocessen. 

  

Udarbejdelse af ny fordelingspraksis 

Fordelingen af lokaletilskud har siden 2011 forgået på samme måde. Lokaletilskuddet er 

blevet udbetalt på baggrund af det timetalsniveau, som er blevet bevilliget det foregående 
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år. Denne praksis har betydet, at tildelingen af tilskud har været af samme størrelse de 

sidste par år.  

Sekretariatet mener, at det vil være en god ide, at indføre en ny fordelingspraksis som i 

højere grad fordeler støtten i forhold til reelt afholdte aktivitetstimer. Det vil betyde, at 

tildelingen af støtte på baggrund af påviste aktivitetstimer i det ansøgte lokale året 

forinden. På den måde vil det være muligt at undersøge hvor mange reelle 

tilskudsberettigede timer aftenskolen afholder, og hvor stort et tilskud vi er forpligtet til at 

give. 

Derfor vil aftenskolernes ansøgning blive holdt op imod det foregående års aktivitetsniveau 

i pågældende lokale. 

  

Høring af Fritids- og Kulturrådet: 

Fritids- og Kulturrådet er blevet hørt vedrørende den nye tilskudspraksis i forhold til 

fordeling af lokaletilskud (se bilag for yderligere kommentarer). De imødekommer den nye 

fordelingspraksis. 

Peter Brandi, rådets formand og repræsentant for oplysningsforbundende, har følgende 

kommentar:  

”Den praksis som foreslås, i hvert fald den smule vi ser af den sammenhæng, som jeg er 

sikker på henvendelsen til rådet er en del af, ligner det, som vi har set fra andre 

kommuner. Det er en mere fair og retfærdig metode til fordeling af midler. 

Jeg vil blot lige hæve en enkelt advarende finger mod, at det er en spare øvelse, og at man 

skal være opmærksom på den administrative arbejdsbyrde man lægger på 

Folkeoplysningsforbundene. Jo mere tid der skal bruges til ren administration, jo mindre tid 

er der til at tilrettelægge gode og inspirerende folkeoplysningsaktiviteter for borgerne.”  

  

Ansøgninger 2015: 

FOF har pr. 1. marts 2014 stoppet deres lejeaftale hos Studio 45, da aktiviteterne ikke 

hang sammen med lejeaktivitet. De har derfor flyttet hold til Fritidshuset samt 5 nye 

adresser, hvor de lejer sig ind på timebasis. FOF søger i år om tilskud til lokaler, som de 

ikke tidligere har fået tilskud til. Fire af de fem lokaler er dog lejemål, som FOF har benyttet 

sig af igennem de sidste mange år.  

Ét lokale er helt nyt og dækker en del af den aktivitet, der tidligere har været i Hovedgaden 

45. 

Timetallet i lokalerne overstiger dog ikke sidste års bevilligede timetal, hvorfor 

administrationen anbefaler, at udvalget godkender de nye lokaler.  

Desuden er aktivitetsniveauet faldende hos både FOF og LOF, hvorfor der er midler til at 

dække deres aktiviteter i de lejede lokaler. Administrationen har ikke kunnet stille egnede 

lokaler til rådighed, da både skoler og Louiselund selv benytter sig af deres 

bevægelseslokaler i dagstimerne.  

  

Skema 2015, ansøgte timer 

Oplysningsforbund 

/ lokale 

Antal timer / 

lejeudgift i alt 

Maksimalt 

tilskud 

Antal 

aktivitetstimer i 

2014 /tilskud 

FOF / Living Academy 240 timer /66.000 kr. 22.790 kr. Nyt lokale 

 240 timer x 95 kr. 

 22.800 kr. 

  

FOF / Selmersbo, 

motionslokalet 

100 timer /10.000 kr. 10.000 kr. 118 timer x 95 kr. 

11.210 kr. 
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FOF / Hovedgadens 

Fysioterapi, 

træningslokale 

100 timer /20.000 kr. 9.495,75 

kr. 

78 timer x 95 kr. 

7.410 kr. 

FOF / Ådalsparken, 

selskabslokalet 

82 timer /16.400 kr. 7.786,5 kr. 60 timer x 95 kr. 

953 kr. 

  

FOF / Instituttet, 

Hovedgaden 16, 

motionslokalet 

100 timer /160.000 kr. 9.495,75 

kr. 

160 timer x 95 kr. 

15.200 kr. 

Hørsholm 

Seniordanserforening 

/ Kokkedal Kirkes  

Sognegård 

56 timer / 2.800 kr. 2.800 kr. 56 timer x 50 kr. 

2.800 kr. 

LOF / Breelteparkens 

varmtvandsbassin 

420 timer /90.300 kr. 39.882,15 

kr. 

171 timer x 95 kr. 

16.245 kr. 

  

I alt     76.618 kr. 

  

  

Skema 2014 Tildelte og afholdte timer: 

Oplysningsforbund / 

lokale 

Antal tildelte timer  Maksimalt 

tilskud 

Antal afholdte 

aktivitetstimer i 

2014 /(tilskud) 

FOF / Studio 45 750 timer 69.892,5 kr. 153 timer 

  

Hørsholm 

Seniordanserforening / 

Kokkedal Kirkes  

Sognegård 

56 timer  2.100 kr. 56 timer 

LOF / Breelteparkens 

varmtvandsbassin 

263 timer 24.509 kr. 171 timer 

  

  

Budget 2015 

Skema 

Kommunens budget 2015 til lokaletilskud 

til oplysningsforbund 

103.000 kr. 

Oplysningsforbundenes samlede 

maksimale tilskud, med udgangspunkt i 

aktivitetstimer 2014 

76.618 kr. 

    

Difference mellem budget og maksimalt 

tilskud 

26.382 kr. 

  

Grundet faldende aktivitetsniveau hos både FOF og LOF er der et overskud på 26.382 kr. 

Administrationen ønsker, at udvalget tager stilling til om man vil fordele tilskuddet ligeligt 

mellem de to aftenskoler, eller om aftenskolerne skal søge om midlerne i slutningen af året.  

Administrationen vurderer, at det vil være en fordel, at aftenskolerne allerede nu tildeles de 

ekstra midler for at undgå unødvendige sagsgange. Dette vil desuden støtte op om 

muligheden for at øge aftenskolernes aktiviteter i de pågældende lokaler.  
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Økonomi/personale 
Administrationen anbefaler, at fordeling af lokaletilskud til oplysningsforbundene tager 

udgangspunkt i foregående års aktivitetstimer. Det resterende beløb i forhold til budget 

2015 på 26.382 kr. bliver fordelt ligeligt mellem FOF og LOF. 

Oplysningsforbund Fordeling jf. 
fordeling 2014 

Tilskud 2015 

FOF   57.573 kr. 

Hørsholm 

Seniordanserforening 

  2.800 kr. 

LOF   16.245 kr. 

      

I alt   76.618 kr. 

      

Budget 2015   103.000 kr.  

      

Difference   26.382 kr. 

  

 

Bilag 
-    Høringssvar fra Fritids- og kulturrådet 

 

 

Noter til bilag 
Fritids- og Kulturrådet er blevet hørt vedrørende den nye tilskudspraksis i forhold til 

fordeling af lokaletilskud (se bilag for yderligere kommentarer). 

Peter Brandi, rådets formand og repræsentant for oplysningsforbundende, har følgende 

kommentar:  

  

”Den praksis som foreslås, i hvert fald den smule vi ser af den sammenhæng, som jeg er 

sikker på henvendelsen til rådet er en del af, ligner det, som vi har set fra andre 

kommuner. Det er en mere fair og retfærdig metode til fordeling af midler. 

Jeg vil blot lige hæve en enkelt advarende finger mod, at det er en spare øvelse, og at man 

skal være opmærksom på den administrative arbejdsbyrde man lægger på 

Folkeoplysningsforbundene. Jo mere tid der skal bruges til ren administration, jo mindre tid 

er der til at tilrettelægge gode og inspirerende folkeoplysningsaktiviteter for borgerne.”  

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-01-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at: 

 Tilskuddet baseres på, hvor mange timer den enkelte aftenskole 

reelt har afholdt i det pågældende lokale det foregående år  

 FOF modtager tilskud til 5 nye lejemål 

Det resterende beløb i forhold til budget 2015 på 26.382 kr. bliver fordelt ligeligt mellem 

FOF og LOF. 
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Fraværende: 
Nadja Maria Hageskov (C), Esben Dyekjær (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   14/20729 
Journalnr.:   18.15.00G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  28.01.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Tilskud til oplysningsforbundenes undervisning i 

2015 

 
Baggrund 
Seks oplysningsforbund har søgt om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2015.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget yder tilskud til 

oplysningsforbundenes undervisning i 2015 efter en model, der beskriver et fald i tilskuddet 

på 0,9% i forhold til oplysningsforbundenes afregnede beløb 2014 (se bilag 1). 

 

Sagsfremstilling 
I Hørsholm Kommune har følgende oplysningsforbund søgt om tilskud til undervisning i 

2015: 

 AOF Nordsjælland 

 DOF (Dansk Oplysnings Forbund) Hørsholm Fritidsskole 

 FOF Nord 

 Hørsholm Seniordanserforening 

 LOF Øresund 
 MOF (Musisk Oplysnings Forbund) 

Kommunens budget 2015 til 

oplysningsforbundenes undervisning 

1.312.000 kr. 

Oplysningsforbundenes samlede ansøgte 

beløb 2015 

1.520.136 kr. 

    

Difference mellem budget og ansøgt beløb  -208.136 kr.  

  

Tilskuddet ydes efter Folkeoplysningsloven til aflønning af lærere og ledere samt til 

afholdelse af debatskabende aktiviteter og fleksible tilrettelæggelsesformer. Tilskuddet ydes 

efter en centralt fastsat timesats samt efter en række omregningsfaktorer for de forskellige 

tilrettelæggelsesformer.  

  

Der ydes tilskud med 1/3 af timesatsen til almindelig undervisning og studiekredse. 
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Der ydes tilskud med 8/9 af timesatsen til undervisning af deltagere med handicap i 

relation til et konkret emne. 

Der ydes tilskud med 5/7 af timesatsen til instrumentalundervisning.  

 

Økonomi/personale 
Administrationen anbefaler, at fordelingen af tilskud til oplysningsforbundene i 2015 tager 

udgangspunkt i oplysningsforbundenes afregnede beløb for 2014 frem for ansøgning om 

tilskud 2015. Denne model har været anvendt siden 2011. Med modellen sikrer vi, at 

budgettet fordeles i forhold til oplysningsforbundenes faktiske aktivitetsniveau i 2014. 

Modellen bevirker omvendt, at det er svært for et oplysningsforbund at få tilskud til et 

væsentligt udvidet antal undervisningstimer i 2015 sammenlignet med det afholdte antal 

undervisningstimer i 2014.          

  

 

Bilag 
-    Model for beregning af tilskud til undervisning 2015 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-01-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at yde tilskud til oplysningsforbundenes 

undervisning i 2015 på baggrund af et fald i tilskuddet på 0,9% i forhold til 

oplysningsforbundenes afregnede beløb 2014 . 

 

Fraværende: 
Nadja Maria Hageskov (C), Esben Dyekjær (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   15/955 
Journalnr.:   18.15.00G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  28.01.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Linda Wittendorff Dubas 
 

Rungsted Kyst Vandskiklub ansøger om tilskud til 

køb af en ny båd 

 
Baggrund 
Rungsted Kyst Vandskiklub ansøger om et tilskud på i alt 50.000 kr. til indkøb af en ny båd. 

 

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

ønsker, at støtte Rungsted Kyst Vandskiklub med 50.000 kr. til indkøb af en ny båd. 

 

Sagsfremstilling 
Rungsted Kyst Vandskiklub ansøger om tilskud til at købe en ny båd. De ønsker at købe en 

ny båd da deres nuværende båd er fra 2009, og de har efterhånden store udgifter til 

vedligeholdelse af den. 

  

Prisen på vandskibåde er variable, da de følger dollarkursen, og med den nye dollarkurs er 

prisen på en vandskibåd 400.000 kr. Men da forhandleren har en båd fra sidste år på lager, 

og som er hjemtaget før kursstigningen, vil en ny vandskibåd koste Rungsted Kyst 

Vandskiklub ca. 370.000 kr. 

  

Rungsted Kyst Vandskiklub havde pr. 1. januar 2014 57 medlemmer under 25 år, og 7 

medlemmer over 25 år. 

Rungsted Kyst Vandskiklub har over en årrække deltaget aktivt i Hørsholm Kommunes 

sommerferieaktivitets tilbud.   

 

Økonomi/personale 
Finansiering af ny båd   

    

Salg af gammel båd  130.000 

Opsparing  100.000 

Forventet yderligere medlemsindtægter inden juni 2015     40.000 

Egen finansiering i alt  270.000 

    

Tilskud Hørsholm Kommune       50.000 

Rentefri betaling over 2-3 år    50.000 

Finansiering i alt    370.000 
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Udgift ny båd -370.000 

  

Ifølge formand for Rungsted Kyst Vandskiklub Réne Vilhelm Tranberg har der i de sidste 4 

år under hans ledelse været overskud på driften på trods af store afskrivninger på båden. 

Derudover forventer han at der vil være pæne overskud de næste par år. Deres store 

udgift er benzin, hvor prisen udvikler sig særdeles positivt.  

 

Bilag 
-    Ansøgning Rungsted Kyst Vandskiklub.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-01-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede ikke at støtte ansøgningen, idet der er tale om 

udstyr, som ligger indenfor en forenings almindelige drift.   

 

Fraværende: 
Nadja Maria Hageskov (C), Esben Dyekjær (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   15/636 
Journalnr.:   20.00.00I00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  28.01.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Hørsholm Musikforening søger tilskud i anledning 

af jubilæum 

 
Baggrund 
I anledning af Hørsholm Musikforenings 50 års jubilæum i sæson 15/16, ansøges der om 

30.000 kr. til dækning af honorarer ved afholdelse af 9 koncerter for foreningens omkring 

300 medlemmer. Ansøgning om honorartilskud er udover traditionel ansøgning på 35.000 

kr. til benyttelse af Trommen, der indgår i dagsordenspunkt om indledende disponering af 

Kultur- og Fritidspuljen. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller en stillingstagen til om Sport-, Fritid og Kulturudvalget ønsker at 

støtte Hørsholm Musikforening med op til 30.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen.  

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Musikforening afholder årligt ca. 9 medlemskoncerter, og vil i sæsonen 15/16 

fejre dette med at hyre nogle ekstraordinære ensembler og solister. 

  

Et almindeligt medlemskab koster 700 kr. Medlemskab for folkepensionister koster 600 kr. 

Kontingentet er i sæson 14/15 sat op med 50 kr. pr. medlem. Gennemsnitligt koster det 

således cirka 73 kr. pr koncert pr medlem i 14/15. Hørsholm Musikforening, der ifølge 

formanden, er en af landets største musikforeninger, har cirka 300 betalende medlemmer.  

  

I forbindelse med jubilæumsåret budgetterer musikforeningen med et samlet honorarbeløb 

på ca. 270.000 kr., og søger i denne forbindelse Sport,- Fritid- og Kultudvalget om 30.000 

kr. Samtidigt har Musikforeningen ligeledes søgt Poul Walleviks Fond om tilsvarende 30.000 

kr. 

  

Ifølge regnskab 2013-2014, har musikforeningen en formue på 20.460 kr. Grundet 

manglende fremsendte ansøgninger til Sport,- Fritid- og Kulturudvalget samt Statens 

Kunstråd forventer administrationen på baggrund af regnskab 2013-2014, at der vil 

forekomme et umiddelbart indtægtstab på op til 40.000 kr. i regnskab 2014-2015. 

  

Ifølge Hørsholm Kommunes gaveregulativ, vil Hørsholm Musikforening, hvis man inviterer 

kommunalbestyrelsen, kunne modtage 20.000 kr. i jubilæumsgave. Beløbet er takseret 

efter foreningens størrelse og alder.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 28-01-2015   Side 20 

 

Det skal pointeres at Musikforeningen i januar 2015 har fremsendt to ansøgninger til Sport-

, Fritid- og Kulturudvalget;  

  

1)    Ansøgning om benyttelse af Trommen til medlemskoncerter – behandles i 

dagsordenspunkt om Indledende disponering af Kultur- og fritidspuljen. 

2)    Ansøgning om tilskud til jubilæumskoncerter 

  

Herudover har Formand Svend Erik Jensen søgt om personligt tilskud til dækning tabte 

indtægter. 

 

Økonomi/personale 
1) Pulje ved indledende disponering 

  

Kultur- og fritidspuljen, primo         794.600 kr. 

Disponeret 2015                           -377.500 kr. 

Til videre disponering                    = 417.100 kr.   

         

Ansøgninger start 2015                 -235.000 kr.         

  

Kultur- og fritidspuljen efter disponering=                                              182.100 kr.** 

  

**skulle udvalget ønske at imødekomme samtlige ansøgninger med fuldt beløb. 

  

  

  

  

2) Pulje efter tilskud til jubilæumskoncerter og indledende disponering 

  

Kultur- og fritidspuljen efter indledende disponering=                                 182.100 kr. 

  

Musikforeningens Jubilæumskoncerter                                                       30.000 kr. 

  

  

I alt tilbage                                                                                           152.100 kr. 

 

Bilag 
-    Ansøgning til jubilæum - 20150105112644.pdf 

-    Regnskab 2013-2014.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-01-2015 
Sport-, Fritid og Kulturudvalget besluttede at støtte Hørsholm Musikforening med op til 

10.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen 

 

Fraværende: 
Nadja Maria Hageskov (C), Esben Dyekjær (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  8 
Acadre sagsnr.:   14/22622 
Journalnr.:   18.15.00G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  28.01.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Linda Wittendorff Dubas 
 

HUI søger om tilskud til Performance Manager  

 
Baggrund 
Hørsholm Usserød Idrætsklub (HUI) fodbold ansøger om 160.000 kr. i støtte til, at 

finansiere en Performance Manager, som i 2015 skal udvikle og implementere en ny 

trænings-filosofi i forbindelse med ”HUI High Performance” et nyskabende projekt i 

klubben. 

 

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

støtte HUI fodbold med op til 160.000 kr. fra puljen primært nye- og nyskabende 

aktiviteter.  

 

Sagsfremstilling 
HUI fodbold har udviklet en ny strategi for klubben under navnet: HUI High performance. 

Klubben ønsker med denne strategi, at tage de første skridt mod en innovativ tilgang til 

talent udvikling for børn og unge i kommunen.  

De søger derfor om 160.000 kr. til ansættelse af en Performance Manager i en periode på 

(indtil videre) 12 måneder til, at udvikle og implementere en ny træningsfilosofi fra U5 til 

og med U16. 

  

Klubben ønsker med dette projekt at skabe en klub, hvor hele bredden af niveauer får 

muligheden for at lykkes, på en sjov og udfordrende måde, som både udvikler fodboldspil, 

ansvarsbevidsthed og selvtillid hos spilleren. Der vil blive arbejdet efter samme trænings-

filosofi uanset om spillerne er til den motiverende leg (den store brede), eller til talent og 

elite (den snævre brede). Derved ønsker klubben, at lave et tilvalg af alle i stedet for et 

fravalg af de fleste.  

  

Klubben vil arbejde med børnene allerede fra 5 års alderen, således at filosofien 

indarbejdes hos alle spillere, forældre - og trænere. Dette er efter klubbens overbevisning 

innovativt i Danmark – også set i forhold til andre idrætsgrene.  

Klubbens erfaringer vil de sørge for, at dele med andre klubber og sportsgrene (lokalt og 

nationalt) samt skoler. 

  

Projektet er båret af frivillige kræfter og med opbakning fra både forældretrænere, spillere, 

og de øvrige forældre, der er involveret i klubben. 
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HUI søger om 160.000 kr., men såfremt klubben ikke får tildelt hele beløbet, vil klubben 

stadig starte implementeringen af det nye projekt/træningsfilosofi.  

Når HUI har fået rejst den kortsigtede finansiering, er det målet at klubbens bestyrelse og 

deres frivillige forældre i de efterfølgende 12 måneder arbejder målrettet på at få flere 

sponsorer. Planen er, at de fra 2016 har en selvfinansierende High performance klub. 

  

Idrætsrådet er hørringspart ved ansøgninger til puljen primært nye- og nyskabende 

aktiviteter. Idrætsrådet stiller sig samlet positivt overfor HUI’s ansøgning. 

 

Økonomi/personale 
HUI har på kort sigt, inden d. 01.01.2015 behov for at rejse samlet set kr. 330.000,- til 

finansiering af en Performance Manager. Finansieringen ser på nuværende tidspunkt 

således ud: 

  

Indtægter    

Ekstra betaling fra spillere/medlemmer 120.000 

Sponsorbidrag til Performance Manager   20.000 

Besparelser i klubben   30.000 

Total indtægter 170.000 

Udgift Performance Manager 330.000 

Mangler at få finansieret 160.000 

  

Ud over finansieringen af en Performance Manager ønsker klubben også at finde 

finansiering til en Børne-/Unge Manager. Ud over hvad klubben selv råder over, er det 

samlede finansierings behov i 2015 på i alt 500.000,- kr. Klubben har derfor søsat to ekstra 

sponsor initiativer, og ansøgt Team Hørsholm. 

   

Der er pt. 227.700,- kr. tilbage i puljen for primært nye- og nyskabende aktiviteter. 

 

Bilag 
-    Ansøgning - Hørsholm Usserød Idrætsklub fodbold afdelingen 

-    Executive summary strategiplan HUI High Performance.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-01-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede ikke at støtte HUI, idet ansøgningen ligger 

udenfor udvalgets hjemmel. 

 

Fraværende: 
Nadja Maria Hageskov (C), Esben Dyekjær (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  9 
Acadre sagsnr.:   15/1261 
Journalnr.:   20.00.00G00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  28.01.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Håndværkerforeningen søger tilskud til renovering 

af gulv i samlings- og festsalen 

 
Baggrund 
Håndværkerforeningen søger 29.375 kr. til renovering af deres gulv i foreningens private 

samlings- og festsal.  

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ikke imødekommer 

ansøgningen. 

 

Sagsfremstilling 
Håndværkerforeningen, som ikke er en godkendt folkeoplysende forening, driver 

museumsaktiviteter i Møllen. I 2012 overtog håndværkerforeningen ligeledes 

brugsretten for Annekset og fik med budgetaftale 2015-2018 et årligt kommunalt 

driftstilskud på 35.000 kr. 

  

Foruden Møllen og Annekset afholder håndværkerforeningen museumsaktiviteter og 

workshops i Magasinhusets stueetage og førstesal. 

  

Magasinhuset, der ejes af håndværkerforeningen, har på anden sal en samlings- og festsal, 

der hovedsageligt benyttes af foreningen selv samt medlemmernes relationer. I fremsendte 

ansøgning søger håndværkerforeningen om tilskud på 29.350 kr. til materialer, der gør det 

muligt at udskifte deres festgulv. Håndværkerforeningen bidrager, i følge formanden, selv 

med de nødvendige arbejdstimer. 

  

Administrationen anbefaler at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ikke imødekommer 

ansøgningen, idet der er tale om et privat anliggende for håndværkerforeningen. Ydermere 

vil støtten medføre en begrænset almennyttig værdi for borgerne i Hørsholm Kommune. 

 

Økonomi/personale 
Kultur- og fritidspuljen, primo         794.600 kr. 

Disponeret 2015                           -377.500 kr. 

Til videre disponering                    = 417.100 kr.   

         

Ansøgninger start 2015                 -235.000 kr.         

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 28-01-2015   Side 24 

 

Kultur- og fritidspuljen efter disponering=                                     182.100 kr.** 

  

**skulle udvalget ønske at imødekomme samtlige ansøgninger med fuldt beløb. 

 

Bilag 
-    Ansøgning om puljemidler. - Til center for kultur og fritid0101 2015.docx 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-01-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede ikke at støtte Håndværkerforeningen, idet 

ansøgningen ligger udenfor udvalgets hjemmel. 

 

Fraværende: 
Nadja Maria Hageskov (C), Esben Dyekjær (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  10 
Acadre sagsnr.:   14/21805 
Journalnr.:   00.30.00S00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  28.01.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Nyborg 
 

Budget 2016-2019: Bestillinger af 

baggrundsnotater 

 
Baggrund 
Administrationen har udarbejdet en politisk tids- og arbejdsplan for 

budgetlægningsprocessen vedrørende budget 2016-2019, som blev godkendt på 

Økonomiudvalgsmødet d. 15/1 2015.  

  

Tids- og arbejdsplanen indebærer blandt andet, at fagudvalgene skal afgive bestillinger til 

administrationen på fagudvalgsmøderne i januar. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller at Sport-, Fritid – og Kulturudvalget: 

 Tager den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2016-2019 til 

efterretning 

 Bestiller baggrundsnotater hos administrationen der vil blive 
præsenteret på Aprilseminaret 2015. 

 

Sagsfremstilling 
I den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2016-2019 fremgår det, at fagudvalgene på 

januar-møderne skal bestille baggrundsnotater fra administrationen. Baggrundsnotaterne 

tænkes i videst muligt omfang have en faktuel oplysende karakter og kan eksempelvis 

vedrøre: 

  

·         Udvikling i aktivitetsniveau eksempelvis antal borgere, brugere, sager mv. 

·         Sammenligninger internt i kommunen f.eks. mellem centre eller institutioner 

·         Sammenligning med andre kommuner 

·         Praksis på udvalgte områder 

 

Økonomi/personale 
Indgår som led i budgetlægningen af budget 2016-2019 

 

Kommunikation 
Intet at tilføje 
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Sagens tidligere behandling 
Intet at tilføje 

 

Bilag 
-    Endelig Politisk tids- og arbejdsplan for budget 2016-2019.doc 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-01-2015 
Sport-, Fritid – og Kulturudvalget tog den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2016-

2019 til efterretning. Til Aprilseminaret 2015 besluttede udvalget, at administrationen skal 

udarbejde baggrundsnotater om: 

  

·         Administrationslokaler/bygning til Museum Nordsjælland  

·         Løbebane med lys på stadion i Hørsholm Idrætspark eller etablering af sammenhængende 

lysløjpe på eksisterende motionssti ved Hørsholm Idrætspark 

·         Indretning af foldarealer og mobilt hesteskur på Sophienberg jordene  

·         HUI - klubhus i Hørsholm Idrætspark. 

 

Fraværende: 
Nadja Maria Hageskov (C), Esben Dyekjær (C) 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben Bilag 1 1899615 
2 Åben Aktivitetskomiteen, ansøgning.pdf 1899849 
2 Åben Ansøgning - Børnekorstævne.docx 1899859 
2 Åben Ansøgning Musikforeningen - 5 koncerter i Trommen.pdf 1899861 
2 Åben Ansøgning Karen Blixen Museet.pdf 1899870 
3 Åben KulturmetropolØresund Opsamling 1898157 
3 Åben Forslag til kommende kulturaftale 1898155 
4 Åben Høringssvar fra Fritids- og kulturrådet 1909109 
5 Åben Model for beregning af tilskud til undervisning 2015 1866048 
6 Åben Ansøgning Rungsted Kyst Vandskiklub.pdf 1906256 
7 Åben Ansøgning til jubilæum - 20150105112644.pdf 1901282 
7 Åben Regnskab 2013-2014.pdf 1901411 
8 Åben Ansøgning - Hørsholm Usserød Idrætsklub fodbold afdelingen 1878636 
8 Åben Executive summary strategiplan HUI High Performance.pdf 1878637 

9 Åben 
Ansøgning om puljemidler. - Til center for kultur og fritid0101 

2015.docx 
1906323 

10 Åben Endelig Politisk tids- og arbejdsplan for budget 2016-2019.doc 1907940 
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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 

______________________________________________  

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde 28-01-2015 


