
 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 

 
Referat fra ekstraordinært møde 

05-10-2015 

 
Mandag 05.10.2015 kl. 15:30 

Mødelokale D2 

 
Følgende sager behandles på mødet                                                                     Side 

 

Finansiering af fleksible sale i Kulturhus Trommen 2 
 

 
Fraværende 

Esben Dyekjær (C), Jan H. Klit (C) 

 
Bemærkninger til dagsorden 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Mandag den 05-10-2015   Side 2 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   14/22240 
Journalnr.:   20.00.00A26 
Sagsforløb:  SFKU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  05.10.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Søren Nabe-Nielsen 
 

Finansiering af fleksible sale i Kulturhus Trommen 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. maj 2015 at afholde en idékonkurrence om 

etablering af sale og biograffunktion i Kulturhus Trommen. I et lukket dagsordenspunkt, 

som Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler sideløbende med dette 

dagsordenspunkt, skal vinderen af idékonkurrencen udpeges. Sport-, Fritid- og 

kulturudvalget(SFKU) besluttede på møde den 20.maj udbudsmateriale bl.a. med tidsplan, 

herunder anlægsperiode, økonomisk ramme på 15 mio. kr. og valg af ideforslag ud fra det 

økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der er i forvejen afsat 7,2 mio. kr. til projektet. 

Nærværende sag er med henblik på at tilvejebringe det resterende beløb til den 

økonomiske ramme.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, overfor Økonomiudvalg og 

Kommunalbestyrelse godkender at:  

-      der gives en tillægsbevilling på 9,73 mio. kr. til etablering af fleksible sale og 

biograffunktion i Kulturhus Trommen i 2016. 

 

Sagsfremstilling 
Forslag til etablering af fleksible sale i Tromme- og Lilletrommesalene samt udvikling af 

biograffunktion er sket gennem støtte fra en ekstern rådgiver og afholdelse af en 

idékonkurrence, der skal kunne gennemføres inden for en økonomisk ramme på 15 mio. kr. 

Den eksisterende tribune og stolene i Trommesalen er fra opførelsen af Kulturhus Trommen 

i 1988 og utidssvarende. Bl.a. kræver omstillinger fra en sal med tribune og stole, til en 

stående koncert, en dags manuelt arbejde for to medarbejdere. 

  

I idékonkurrencen har deltagerne i forhold til Trommesalen udarbejdet forslag med: 

 Opstillinger med minimum 350 sæder til teater, koncerter og 

foredrag samt minimum 200 sæder, der opfylder krav til en 

moderne biograf 

 Biograffunktioner i form af lærred, projektor, lyd m.m. 

 Effektive og driftssikre omstillinger i salen 

 Variabel akustik, der imødekommer såvel klassiske koncerter, 

rytmiske-/rockkoncerter, teater, foredrag og biografforvisninger 

 Belysning til såvel biograf, koncerter, foredrag m.m. 
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 Fleksible opstillinger med mulighed for stående koncerter med 

plads til minimum 700, udstillinger, intim-/mindre scener, 

bespisning m.m. 

 Tilgængelighed for handicappede 
 Kontrolrum til teater, koncerter, biograf m.m. 

Lilletrommen i forhold til forslag til: 

 Opstillinger med minimum 40 sæder til biograf 

 Opstillinger med op til 120 stole til teater, foredrag og musik  

 Biograffunktioner 

 Variabel akustik, der imødekommer såvel klassiske-/rytmiske-

/rockkoncerter, teater, foredrag og biografforevisninger 

 Belysning til såvel biograf, koncerter, foredrag  
 Placering af biografprojektor 

  

I tidsplanen for projektet og i forhold til udbudsbetingelserne indgår følgende: 

27.10.2015:            Offentliggørelse af vinderen /meddelelse om tildeling af kontrakt 

27.10-9.11.2015:      Stand-Still (jf. EU-direktivets retningslinjer der giver mulighed for at 

klage over tildelingen inden kontraktunderskrivelse).  

11.11.2015:             Underskrivelse af kontrakt med den vindende totalrådgiver 

17.11.15 - 06.04.16: Projektforslag og myndighedsprojekt 

18.01.16 - 13.06.16: Udbud af hovedprojekt og vareindkøb 

13.05.16 - 30.09.16: Udførelse 

  

I forhold til tilvejebringelse af den økonomiske ramme er der et behov for en 

tillægsbevilling på 9,73 mio. kr. idet restbudgettet på det eksisterende anlægsbudget, 

besluttet af KB den 28. april 2014, er på kr. 5,27 mio. kr.  

De forbrugte penge er brugt til biografudstyr, forundersøgelser og idékonkurrence. 

Økonomi 

Bevilling (KB den 28. april) 7,2 mio kr 

Forbrugt 2,06 mio kr 

Rest beløb 5,27 mio kr 

Beløb for tilvejebringelse af 15 mio. kr 9,73 mio. kr 

  

  

I forhold til den videre proces, foreslår administrationen, at der indgås kontrakt med den 

vindende totalrådgiver indenfor en politisk fastsat ramme på 15 mio. kr. jf. 

idékonkurrencen til rådgivning, byggesagsbehandling, bygge -og leveranceudgifter, ufo 

mv.    

 

Økonomi/personale 
Bevillingsskema 

 
Beløb 

Tillægsbevilling 
Drift/anlæ

g m.v 

Indeværend

e år 

Overslagså

r 1 

Overslagså

r 2 

Overslagså

r 3 

Politikområde:  
     

Politikområde: 61 Anlæg -5.270.000 15.000.000 
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Etablering af fleksible 

sale 

  

      
I alt 

  
15.000.000 0 0 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels

e)      

Politikområde: 
     

Politikområde: 61 

Etablering af fleksible 

sale   
15.000.000 

  

      
I alt 

 
0 15.000.000  0 0 

  

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 05-10-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede med stemmerne 2 imod 1 at anbefale overfor 

Økonomivalget og Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling. For 

stemte Nadja Maria Hageskov (C) og Henrik Klitgaard (B) og imod stemte Alexander 

Jonsbak (V). 

  

Esben Dyekjær (C) og Jan H. Klit (C) havde afbud. 

 

Fraværende: 
Esben Dyekjær (C), Jan H. Klit (C) 
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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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