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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  15.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 15-04-2015 
Styregruppen blev orienteret om det kommende brugermøde mandag den 20. april, og 

besluttede at orientere klubberne om projektforslaget fra 17-18. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/24717 
Journalnr.:   02.00.00P20 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  15.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marie Kyhn 
 

Opgradering af Idrætsparken - projektforslag 

 
Baggrund 
Arkitektfirmaet skal aflevere tegninger og beskrivelser til 

myndighedsbehandling/byggegodkendelse den 24. april. For at overholde tidsplanen, 

indkaldes der derfor til ekstraordinært styregruppemøde, så eventuelle ændringer kan nå at 

blive tilføjet projektforslaget.  

  

Arkitektfirmaet har fremsendt nyt materiale vedrørende opgraderingen af Idrætsparken. 

Materialet, der er yderligere specificeret i forhold til krav, ønsker og budget er nu på 

niveaet projektforslag. Der er således stadig tale om overslagspriser, da det endnu ikke er 

sendt i udbud. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller til, at styregruppen/Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og 

beslutter hvilket projektforslag eller dele af projektforslag, som der skal arbejdes videre 

med.  

 

Sagsfremstilling 
Arkitektfirmaet har på baggrund af information fra Danmarks Basketball Forbund 

vedrørende opgradering af Hørsholmhallen, samt en specificering af tegninger og budgettal 

på de to anlæg udarbejdet nye projektforslag på baggrund af dispositionsforslaget. 

På mødet vil projektets bygherrerådgiver med udgangspunkt i vedlagte notat gennemgå: 

1. Kort resume af dispositionsforslaget med økonomi 

2. Gennemgang af arkitekternes projektforslag (forslag A) med 

økonomi. Der er stadig tale om overslagspriser, da det endnu 

ikke er sendt i udbud.  

3. Gennemgang af arkitekternes alternative projektforslag (forslag 

B) med økonomi og skitsetegninger. Her skal styregruppen tage 

stilling til den nye facade med naturligt lysindfald. 

4. Belysningsniveauet i Hørsholmhallen vurderes af styregruppen. 

5. Gennemgang af tidsplan for opgraderingen af Idrætsparken. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 15-04-2015   Side 4 

 

Administrationen gør styregruppen opmærksom på, at budgettet endnu kun er 

overslagspriser, da de ikke er kommet i udbud endnu. I begge projektforslag (A og B) er 

2.5 mio. kroner taget ud af budgettet og reserveret til P-areal.  

  

Styregruppen vil således opleve, at der fortsat rykkes rundt på tallene indtil projekterne 

sendes i udbud. Administrationen vil fremadrettet invitere styregruppen med til 

dialogmøderne med klubberne. Her vil styregruppen styre møderne. 

 

Bilag 
-    Billede af Hørsholmhallens sydside 

-    PROJEKTFORSLAG_B 

-    PROJEKTFORSLAG_A 

-    BUDGET PROJEKTFORSLAG_B 

-    BUDGET PROJEKTFORSLAG_A 

-    Statusnotat fra bygherrerådgiver  

-    Brev omTV transmission i Hørsholmhallen 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 15-04-2015 
Styregruppen godkendte den indvendige løsning af Hørsholm Hallen (projektforslag B). 

Styregruppen kunne ikke godkende det udvendige facadeudtryk, da de ønsker et større 

facadeløft og sammenhængende udtryk med skøjtehallen. Administrationen skal indhente 

information om prisfastsættelse af Hørsholmhallens nye glasfacade samt et overslag på et 

facadeløft af hele Hørsholmhallen.  

  

Styregruppen fik til mødet udleveret brev fra Basketforbundet og TV vedr. TV transmission i 

Hørsholmhallen. (Brevet tilføjes punktet som bilag.) Styregruppen godkendte ikke brevet, 

da udmeldingen i brevet var for vagt. Administrationen indhenter nyt brev fra 

Basketforbundet og TV, som skal godkende, at Hørsholmhallen opfylder kravene for TV 

transmission. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/24717 
Journalnr.:   02.00.00P20 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  15.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marie Kyhn 
 

Ny organisering af projekterne i Idrætsparken 

 
Baggrund 
På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde den 25. marts ønskede udvalget, at der 

udarbejdes forslag til ny organisering af projekterne i Hørsholm Idrætspark, herunder 

opgraderingen af Hørsholm Idrætspark samt skøjtetræningshallen.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager stilling til om den nye 

organisering imødekommer udvalgets ønske om mere indflydelse. I den nye organisering 

bliver udvalget en del af projekternes styregruppe. Derudover vil det være projekternes 

bygherrerådgiver, der fremlægger og holder udvalget orienteret.  

Styregruppen skal også drøfte niveauet af ønsket information. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har på baggrund af udvalgets ønske om en ny organisering af projekterne 

i Idrætsparken, lavet en politisk styregruppe hvor udvalgsformanden er 

styregruppeformand. Den administrative styregruppe fortsætter, med direktøren som 

formand. Herunder er en projektgruppe.  

  

Styregruppen orienteres og holdes løbende ajour af projekternes bygherrerådgiver. 

Møderne følger primært udvalgets allerede fastsatte datoer for udvalgsmøder. Her vil der 

være et fast punkt vedrørende projekternes fremdrift og status, samt eventuelle 

beslutninger.   

  

Dog kan der indkaldes til ekstraordinære møder, såfremt der skal træffes beslutninger, som 

ikke kan vente. Der indkaldes med mindst en uges varsel.  

Det er styregruppen, der træffer de væsentlige beslutninger, hvorfor styregruppen også 

ofte vil blive orienteret og adspurgt.   

  

Administrationen foreslår, at den politiske styregruppe i samråd med projekternes 

bygherrerådgiver drøfter, på hvilket informationsniveau styregruppen skal orienteres. 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 15-04-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede på det ekstraordinære møde at godkende den 

nye organisering, hvor SFKU er politisk styregruppe til projekterne i Idrætsparken. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 15-04-2015   Side 7 

 

 

Bilagsoversigt 
 
Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  
2 Åben Billede af Hørsholmhallens sydside 1949513 
2 Åben PROJEKTFORSLAG_B 1949815 
2 Åben PROJEKTFORSLAG_A 1949813 
2 Åben BUDGET PROJEKTFORSLAG_B 1949812 
2 Åben BUDGET PROJEKTFORSLAG_A 1949811 
2 Åben Statusnotat fra bygherrerådgiver 1949963 
2 Åben Brev omTV transmission i Hørsholmhallen 1955151 
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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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