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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  26.02.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-02-2014 
Der afvikles Idrætsstjerner 2013 torsdag den 27. februar 2014 kl. 19. Udvalget er inviteret 

tidligere. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/2751 
Journalnr.:   20.01.07I00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  26.02.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Nordisk Sceneskole søger tilskud til opsætning og 

afvikling af sommerproduktionen "Den Lille 

Havfrue" 

 
Resume 
Nordisk Sceneskole søger om tilskud på 50.000 kr. til opsætning og afvikling af 

sommerproduktionen i 2014 ”Den Lille Havfrue”, med afholdelse i Trommen.  

 

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

at støtte Nordisk Sceneskole med op til 50.000 kr. via en underskudsgaranti fra Kultur- og 

Fritidspuljen.  

 

Sagsfremstilling 
Nordisk Sceneskole ønsker at være et kreativt frirum, hvor man skaber stærke børn og 

unge der lærer gennem kropslinge, åndelige og fælles udfordringer. Igennem 

scenekunstneriske fag får eleverne mulighed for at udvikle deres personlighed og agerer 

indenfor forskellige kreative rammer. Dermed kan eleverne, ifølge sceneskolen, udtrykke 

nye sider af deres personlighed som ellers ikke kommer i spil. Ultimativt betyder det ifølge 

sceneskolen at de engagerede børn og unge udvikler en platform for styrkelse af 

selvværdet. 

  

Nordisk Sceneskole har siden sin oprettelse i 2013 haft op mod 180 børn- og unge på 

besøg i skolen – eller som faste elever. På nuværende tidspunkt deltager ca. 30 børn i den 

ugentlige undervisning, og der kommer ifølge sceneskolen stadig nye til. Det er endvidere 

skolens tanke, at indlede et samarbejde med kommunens skoler i forbindelse med 

skolereformen.  

  

Nordisk Sceneskole afholdte en sommer- og debutforestilling på Ridebanen i juni 2013, 

hvor Sport-, Fritid- og Kulturudvalget bevilligede 50.000 kr. Sceneskolen søger nu tilskud 

til opsætning og afvikling af en sommerproduktion i 2014. Forestillingen tager 

udgangspunkt i H. C. Andersens ”Den Lille Havfrue”, og sceneskolen ønsker i deres 

ansøgning at afholde forestillingen i CM-salen med planlagt opførsel den 6.–9. juni 2014. 

Administrationen har kontaktet Nordisk Sceneskole i forhold til at CM-salen ikke kan 

benyttes grundet ombygning af Kulturhus Trommen. Sceneskolen fastholder behov for 

støtte til lokalitet og facilitering med teknik, hvor sidstnævnte således kan lejes af 

Trommen og benyttes et alternativt sted.   
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I forbindelse med ”Den lille Havfrue” har eleverne siden efterårsferien været med til at 

udvikle forestillingen helt fra bunden. Det vil sige at være med til at skabe og udvikle alt 

lige fra plakaten til sangene og skabe koreografierne. Nordisk Sceneskole pointerer i deres 

ansøgning, at man dermed vælger en anden og mere utraditionel proces, end når der ligger 

et færdigt produkt fra start. Ifølge Nordisk Sceneskole har man i dette forløb gjort meget 

ud af at give den enkelte elev et stort medejerskab i årets sommerproduktion.  

  

Nordisk Sceneskole ansøger Sport,- Fritid-, og Kulturudvalget om et tilskud på 50.000 kr. 

til opsætningen og afvikling af ”Den Lille havfrue”. Ifølge fremsendte budget dækker dette 

anskaffelse af kostumer, scenografi, make-up, teknik, leje af Trommen m.m.  

  

Ifølge Sceneskolen, er Hørsholm Kommune er en af flere potentielle bidragsydere. Der 

fremsendes også ansøgninger om tilskud til en række fonde og det er skolens tanke også at 

søge om mindre tilskud fra lokale forretningsdrivende. 

  

Administrationen forslår i dette tilfælde at tilskuddet konverteres til en underskudsgaranti, 

såfremt Sceneskolen skulle finde den nødvendige finansiering eksternt. 

 

Økonomi/personale 
Se vedhæftet bilag for fremsendte budget.  

  

Administrationen foreslår at konvertere ansøgningen om tilskud til en underskudsgaranti, 

hvorved sceneskolen har mulighed for at søge underskuddet finansieret eksternt via fonde 

og erhvervslivet. 

  

Der er pt i Kultur- og fritidspuljen: 

  

Kultur- og fritidspuljen, primo         1.024.400 kr. 

Disponeret 2014, januarmøde           -170.000 kr. 

Til videre disponering                    = 854.400 kr.   

         

Ansøgninger start 2014                 -363.000 kr.         

  

Kultur- og fritidspuljen, ultimo=      491.400 kr.** 

  

**skulle udvalget ønske at imødekomme samtlige ansøgninger i januar. 

 

Bilag 
-    04-02-2014 Ansøgning Ny Nordisk sceneskole.docx 

-    SFKU NordiskSceneskole_Budget_Q1_ogQ2_2014.xlsx 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-02-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at støtte Nordisk Sceneskole med op 

til 25.000 kr. via en underskudsgaranti fra Kultur- og Fritidspuljen.  
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/2565 
Journalnr.:   18.15.00G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  26.02.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Hørsholm Jazz-Kompagni søger om tilskud til 

Kulturcafé 

 
Resume 
Hørsholm Jazz-Kompagni søger om 40.000 kr. i tilskud til oprettelse og drift af en 

kulturcafé i ’Sneppen’ ved Jagt- og Skovbrugsmuseet.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og beslutter, 

hvorvidt udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen om tilskud på op til 40.000 kr. fra 

Hørsholm Jazz-Kompagni. Administrationen anbefaler, at såfremt Sport-, Fritid- og 

Kulturudvalget ønsker helt eller delvist at imødekomme ansøgningen, skal der udarbejdes 

en samarbejdsaftale med Hørsholm Jazz-Kompagni. 

I aftalen skal det fremgå:  

 at Hørsholm Jazz-Kompagni skal fremlægge et detaljeret og 

kulturelt varieret program for de enkelte kulturarrangementer 4 

måneder frem i tiden 

 at tilskuddet fra kommunen kan anvendes til annoncering, 

kunstnerhonorar og kørselsgodtgørelse, men ikke til forplejning 

til de optrædende 

 at Hørsholm Jazz-Kompagni skal aflægge regnskab for tilskuddet 

og eventuelle uforbrugte midler eller midler, der ikke er brugt i 

henhold til aftalen skal betales tilbage til kommunen.      

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Jazz-Kompagni (HJK) ønsker at starte en kulturcafé i Hørsholm. Kulturcafeen skal 

holdes en gang månedligt i ’Sneppen’ ved Jagt- og Skovbrugsmuseet. Programmet skal 

ifølge HJK være 3-4 forskellige aktiviteter pr. gang som fx oplæsning, visesang, klassisk 

musik, rytmisk musik. HJK vil fokusere på også at præsentere kulturelle aktiviteter af 

interesse for børn og børnefamilier.  

De optrædende skal være en blanding af professionelle kunstnere og amatører som fx 

elever fra Musikskolen og andre borgere, der ønsker at optræde for et publikum. Hver 

Kulturcafé skal slutte af med 1-2 timers jazz, hvor tanken er, at både HJK og kunstnere 

udefra skal optræde.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 26-02-2014   Side 6 

 

HJK påtænker, at der skal være gratis eller en meget lav entre til arrangementerne i 

kulturcafeen – kun i særlige tilfælde, hvor udgifterne ikke kan dækkes af det kommunale 

tilskud, vil HJK dække udgifterne over entreen. Administrationen påpeger, at det 

selvfølgelig skal være muligt for besøgende på museet og museumscafeen at benytte 

toiletfaciliteterne uden at blive opkrævet entre til kulturcafeen.   

HJK bidrager med planlægning af kulturcafeens program og med vederlagsfri optræden i et 

endnu ikke defineret omfang.   

Såfremt kulturcafeen bliver en succes håber HJK at kunne fortsætte kulturcafeen på samme 

måde og under samme betingelser, som HJK med denne ansøgning ønsker at starte cafeen.  

  

Ansøgningen fra HJK er blevet forelagt Fritid- og Kulturrådet, som overordnet set er 

positive overfor ideen om en kulturcafe i Hørsholm. Rådet ønsker dog en præcisering af 

budgettet for kulturcafeen, og rådet anbefaler, at såfremt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 

ønsker at imødekomme ansøgningen fra HJK, skal der opstilles nogle faste rammer for 

hvilke udgiftsposter HJK kan få dækket gennem tilskuddet fra kommunen. Enkelte 

medlemmer i rådet udtrykker, at det fremlagte program for kulturcafeen virker meget 

snævert rent kulturelt set og med et stort fokus på jazz.    

 

Økonomi/personale 
HJK søger om 40.000 kr. i tilskud til afholdelse af 10 arrangementer i kulturcafeen.  

HJK’s budget for hvert månedligt arrangement i kulturcafeen er: 

  

Annoncering af det månedlige program:                        ca. kr. 1000,- pr. md.  

Lettere fortæring til de optrædende:                             ca. kr. 1000,- pr. md. 

Honorar til foredragsholdere/kunstnere (gennemsnitlig):  ca. kr. 1000,- pr. md. 

Honorar og kørselsgodtgørelse til musikere/aktører:        ca. kr. 1000,- pr. md.  

  

Såfremt udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, anbefaler administrationen at 

pengene tages fra Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter.  

  

Budget 2014: 374.300 kr. 

Restbudget 2014: 374.300 kr.  

 

Bilag 
-    ansøgning og spørgsmål fra adm..pdf 

-    Bilag 2 uddelt på mødet.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-02-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede, at imødekomme ansøgningen om tilskud med 

2.000 kr. pr. arrangement, idet udvalget ønsker en evaluering efter 5 arrangementer. 

  

Der blev udleveret bilag på mødet, som efterfølgende er tilføjet punktet. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/2735 
Journalnr.:   18.15.00G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  26.02.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Linda Wittendorff Dubas 
 

Rungsted Ishockey Klub ansøger om støtte til 

deltagelse ved DM for ungdomshold  

 
Resume 
Rungsted Ishockeys U13, U15 og U17 hold skal deltage ved Danmarksmesterskaberne for 

Ungdomshold. Dette foregår henholdsvis i Herning, Aalborg og Rungsted. 

 

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

støtte Rungsted Ishockey Klub. 

 

Sagsfremstilling 
Rungsted Ishockey Klub oplever i disse år stor succes på isen. De har formået at udvikle og 

fastholde de unge i klubben, og forventer at alle ungdomshold kvalificerer sig til 

Danmarksmesterskaberne. Når disse afholdes i Jylland i forhold til Sjælland, er der ekstra 

omkostninger forbundet ved dette. 

  

Som følge af, at eliteishockeyen er vendt tilbage til Rungsted, har Rungsted Ishockey 

afgivet hovedparten af deres indtjeningsmuligheder. De er derfor mere afhængig af støtte 

end tidligere. Dette drejer sig om manglende indtægter fra reklamepladser i skøjtehallen, 

kundearrangementer mm. Rungsted Ishockey Klub modtager endvidere heller ikke Team 

Hørsholm støtte mere. Derudover har de heller ikke længere nogle kioskindtægter, som de 

har haft i de sidste 3 år da de spillede 1. division. Samlet set har Rungsted ishockey Klub 

måtte afgive mere end 400.000,-. Eliteselskabet har dog i år betalt 200.000,- som 

kompensation til dem for tabte indtjeningsmuligheder. 

  

Til afholdelse af U15 Danmarksmesterskaberne i Rungsted d. 21.–23. marts 2014, ansøges 

der om: 

Støtte til aflønning af læge 2.000 

I alt 2.000 
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For deltagelse for U13 ved Danmarksmesterskaberne i Herning d. 28.-30. marts 2014, 

ansøges der om: 

Transport - Broafgift og brændstof 7.490 

Overnatning i spejderhytte 3.000 

Deltager gebyr/fortæring 500,-  

pr. person (5 ledere og 20 spillere) 

  

12.500 

RIK egen andel -12.500 

I alt 10.490 

  

For deltagelse for U17 ved Danmarksmesterskaberne i Aalborg d. 28.-30. marts 2014, 

ansøges der om: 

Transport – Færge og brændstof                         9.506 

Overnatning 15.580 

Deltager gebyr/fortæring 

500,- pr. person (5 ledere og 20 spillere) 

12.500 

RIK egen andel -12.500 

I alt 25.086 

Transporten forventes at foregå i biler, som stilles til rådighed af forældre.  

Samlet set ansøges der om i alt 37.576 kr. 

  

 

Bilag 
-    Ansøgning  

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-02-2014 
Sport-, Fritid og Kulturudvalget besluttede at støtte ansøgningen med 15.000 kr., idet den 

type udgifter fremadrettet forventes finansieret som brugerbetaling. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   14/898 
Journalnr.:   04.11.25P20 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  26.02.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Søren Nabe-Nielsen 
 

Ansøgning fra kajak- og roklubberne vedr. dækning 

af stormskade på fælles bådebro 

 
Resume 
Rungsted Kajakklub og Rungsted Roklub søger dækning af omkostninger til udbedring af 

skader påført af stormen Bodil, på fælles bådebro. 

  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og beslutter, 

hvorvidt og i hvilken størrelsesorden udvalget ønsker at støtte Rungsted Kajakklub og 

Rungsted Roklub med dækning af stormskader på bådebro med på op til kr. 35.100,- ex. 

moms. Administrationen anbefaler, at midlerne tages fra Kultur og Fritidspuljen.  

  

 

Sagsfremstilling 
Rungsted Kajakklub og Rungsted Roklubs fælles bro blev alvorligt beskadiget i forbindelse 

med stormen Bodil i december 2013. Klubberne har anmeldt skaden til deres 

forsikringsselskab Codan, der har meddelt, at der ikke er dækning, da skaderne er omfattet 

af negativlisten fra Stormrådet. Det skyldes at broen er omfattet af negativlistens pkt. 8: 

Havne- og kajanlæg, bådebroer mv. 

Klubberne ansøger derfor om dækning af skaderne, så de kan begynde deres aktiviteter 

ved sæsonstart sidst i marts.  

Skaderne omfatter den faste del af broen, da den flydende del om vinteren står på land. 

Den faste del er opført efter anvisning fra Hørsholm Kommune og godkendt af 

Kystdirektoratet. Kystdirektoratet har i anden forbindelse for nylig nævnt, at hvis broen 

ikke repareres, men udskiftes til en anden konstruktion, så vil det kræve en fornyet 

behandling. 

Klubberne har fået tilbud på reparation af broen, på kr. 24.100 kr. + moms.  

I forbindelse med fjernelse af tang på klubbernes areal, som tilhører Hørsholm Kommune, 

tilføjede gravemaskinen broen yderligere skade. Denne ekstra omkostning på kr.11.000,- + 

moms indgår ligeledes i ansøgningen.  

Samlet ansøger klubberne kr. 35.100 kr. + moms. 

Klubberne påpeger i deres ansøgning, at de ikke er i stand til at medtage beløbet i deres 

egne budgetter uden negativ indvirkning på planlagte aktiviteter og nødvendige udskiftning 

af materiel. 
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Bilag 
-    Ansøgning fra kajak- og roklubben vedr. dækning af skader på bådebroen 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-02-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget støtter ansøgningen med 24.100 kr. + moms, idet 

administrationen på anden vis skal sikre, at kajak- og roklubben kompenseres af anden vej 

for den skade, som er sket ifm. fjernelse af tang efter stormen. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   14/3577 
Journalnr.:   18.15.00G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  26.02.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

KDY søger om tilskud til opgradering af klubhus på 

Rungsted Havn 

 
Resume 
KDY søger om tilskud til opgradering af undervisnings- og mødefaciliteter i KDYs klubhus på 

Rungsted Havn. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget yder støtte til renovering af 

gulv og toiletfaciliteter på 1. salen i KDYs klubhus på Rungsted Havn -  i alt et tilskud på op 

til 60.000 kr.  

 

Sagsfremstilling 
KDYs klubhus på Rungsted Havn er, ifølge klubben selv, en væsentlig base for en lang 

række medlemsaktiviteter, herunder ungdomsaktiviteter, sejlerskole og kapsejladser.  

  

KDY har de seneste år gennemført en del større renoveringsarbejder udendørs på 

klubhuset og har ligeledes gennemført de mest nødvendige indvendige 

vedligeholdelsesarbejder i restauranterne. I 2014 forventer KDY at bruge ca. 700.000 kr. 

på udvendig vedligehold samt på renovering af de sydlige og nordlige lokaler i klubhuset.  

  

KDY søger om tilskud til renovering og opgradering af undervisnings- og mødefaciliteterne 

på 1. salen i klubhuset på Rungsted Havn. Opgraderingen består i udskiftning af inventar 

og udstyr i det nordlige lokale samt renovering af gulve og toiletter.   

 

Økonomi/personale 
KDY har fremsendt følgende budget for renovering af lokale Nord: 

  

Møbler og inventar 

80-100 stole: 75.000 kr. 

30 borde: 45.000 

I alt:                                          120.000 kr. 
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Udstyr 

Lærred: 5.000 kr. 

Projektor: 5.000 kr. 

Diverse rekvisitter: 5.000 kr. 

I alt:                                          15.000 kr. 

  

Gulv 

Afslibning, 3 gange + lakering: 25.000 kr. 

Terrasse: 10.000 kr.                                         

I alt:                                          35.000 kr.  

  

Toiletter 

Armaturer, diverse vvs: 5.000 kr. 

Maling: 15.000 kr. 

Snedkerrep. af døre: 5.000 kr. 

I alt:                                          25.000 kr. 

  

  

I alt:                                          195.000 kr.     

  

KDY oplyser, at klubben har til mål at dække udgifter til renovering over klubbens løbende 

drift. Ovenstående udgifter til renovering af undervisnings- og mødefaciliteter er dog ifølge 

klubben af en sådan størrelse og karakter, at klubben beder om støtte udefra. KDY 

budgetterer med at bruge 700.000 kr. i 2014 på renovering og vedligehold af klubhuset på 

Rungsted Havn.  

  

Administrationen oplyser, at med udgangspunkt i den seneste ansøgning om lokaletilskud 

fra KDY, kan klubben ikke få dækket yderligere omkostninger til vedligehold gennem 

lokaletilskuddet.  

  

Administrationen anbefaler, at såfremt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at 

imødekomme ansøgningen fra KDY helt eller delvist, skal pengene tages fra Kultur- og 

fritidspuljen.  

Budget 2014: 1.024.400 kr. 

Restbudget 2014: 488.400 kr.   

  

 

Bilag 
-    ansøgning 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-02-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget sendte sagen tilbage til administrationen til yderligere 

belysning. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   13/20104 
Journalnr.:   04.00.00P00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  26.02.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Søren Nabe-Nielsen 
 

Opgradering af Hørsholm Idrætspark - oplæg til 

proces 

 
Resume 
Administrationen fremlægger forslag til proces for opgraderingen af Hørsholm Idrætspark. 

  

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og beslutter oplæg 

til proces for opgraderingen af Hørsholm Idrætspark. 

 

Sagsfremstilling 
På SFKU’s møde d.17.december 2013 blev administrationens oplæg til proces drøftet. På 

mødet bad SFKU administrationen om at samtænke opgraderingen af Idrætsparken og 

etablering af en træningsskøjtehal i videst mulig omfang, idet budgetaftalens ordlyd skal 

afklares. Administrationen fremlægger forslag til det nye SFKU omkring proces og 

samtænkning. Punktet er samtidig en orientering til SFKU forud for det efterfølgende møde 

med Idrætsrådet. 

 

Økonomi/personale 
Kommunalbestyrelsen har afsat kr. 14. mio i 2014 og kr. 10. mio i 2015 og kr.10 mio i 

2016 til opgradering af Hørsholm Idrætspark. 

  

 

Sagens tidligere behandling 
Sagnr. 13/20104, SFKU d.17.12.2013 

  

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-02-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget blev orienteret om oplæg til proces for opgradering af 

Hørsholm Idrætspark. 

  

Sport-, Fritid og Kulturudvalget og Idrætsrådet mødtes til drøftelse om de forestående 

projekter i Idrætsparken. 

  

Idrætsrådet præciserede, at det er et enigt råd, der bakker op om beslutningen om 

etablering af en skøjtetræningshal indenfor det til formålet afsatte budget.  
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget og Idrætsrådet drøftede herefter tanker for anvendelse af 

de 35 mio. kr., der er afsat i budgetperioden til opgradering af Idrætsparken. Der er 

enighed om, at processen skal speedes op. 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben 04-02-2014 Ansøgning Ny Nordisk sceneskole.docx 1733653 
2 Åben SFKU NordiskSceneskole_Budget_Q1_ogQ2_2014.xlsx 1733656 
3 Åben ansøgning og spørgsmål fra adm..pdf 1742933 
3 Åben Bilag 2 uddelt på mødet.pdf 1743152 
4 Åben Ansøgning 1733109 

5 Åben 
Ansøgning fra kajak- og roklubben vedr. dækning af skader på 

bådebroen 
1733282 

6 Åben ansøgning 1739687 
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