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1. Formanden byder velkommen (Peter) 
2. Hvordan vi håndterer forslag, der ønskes kommenteret 

hurtigt, mellem vores møder? (Peter) 
3. Orientering om status og proces for Velfærd frem for 

mursten (Gitte) 
4. Orientering om status på budgetproces herunder 

høringsmøde den 31. august (Gitte) 
5.  Evt. 

 
Ad.1.:  

Peter bød velkommen og især til Janet fra FOF Nord, der fremadrettet 

repræsenterer oplysningsforbundene i rådet. Medlemmerne 

præsenterede sig selv. 

 

Ad.2.: 

Drøftelse om rådet vil følge nuværende praksis for høringssvar eller lave 

en ny model. Nuværende praksis er, at formanden samler høringssvar fra 

rådsmedlemmerne, så det ikke er nødvendigt at mødes mellem de 

allerede planlagte møder. 

Rådet værdsætter at blive inddraget og hørt i spørgsmål på området og 

ikke blot som høringspart i forhold til puljen for primært nye og 

 

 

Referat 
 
Sted: Kulturhus Trommen, Struensee 
Dato: 29.08.2016 
  
Deltagere: Peter Brandi 

Kjeld Flemming 
Flemming Eilsø 
Pia Eschelsen 
Janet Chemnitz 
Gitte (adm.) 
 

Fraværende: Anni Buhr Mejlsø-Schmidt 
Jette Nielsen 
Finn Kjær 

  
 
 

Emne: Møde nr. 19 i Fritids- og Kulturrådet 

Dato: 30.08.2016 
 

 
Kontakt 

Gitte Søby 
Specialkonsulent 

gso@horsholm.dk 
Direkte tlf. 4849 5764 

 
Center for Kultur og Fritid 

Team Kultur og Idræt 
 

horsholm.dk 
 
 



 

 

  
Møde nr. i Fritids- og Kulturrådet Referat 

Dato: 10.05.2016 
 

 

2/3 

nyskabende aktiviteter. 

 

Ad.3.:  

Gitte orienterede om den kommende proces for Velfærd frem for 

mursten. 

Politikerne har netop afholdt budgetkonference, hvor Velfærd frem for 

mursten blev drøftet. Den kommende tid fortsætter de politiske 

drøftelser og i forbindelse med budgetaftalen for 2017-2020 forventer 

administrationen, at der bliver taget beslutninger blandt andet om hvad 

der skal ske med de foreningshuse, som er en del af Velfærd frem for 

mursten. Budgetaftalen bliver endeligt godkendt 10. oktober.  

Hørsholm Kommune har igangsat en lokalekapacitetsundersøgelse for at 

få et overblik over hvilke lokaler vi bedst muligt kan genplacere brugere 

og aktiviteter i.   

Projektgruppen under Velfærd frem for mursten er i fortsat tæt dialog 

med brugerne af de foreningshuse, som vi kigger på. Brugernes input er 

meget væsentlige for processen, hvorfor projektgruppen har lagt alt 

materiale fra brugerne med som bilag til materialet til politikernes 

augustkonference.  

Drøftelse i rådet om mulighederne for at skabe faciliteter til fremtidens 

brugere fx i forbindelse med byggeri af et nyt rådhus.  

Velfærd frem for mursten er kommet på facebook (søg efter velfærd frem 

for mursten) og kan også findes på www.vfm.horsholm.dk  

 

Ad.4.:  

Gitte orienterede om budgetmaterialet for budget 2017-2020. Det 

samlede materiale kan findes via dette link: 

http://www.horsholm.dk/Om-kommunen/Kommunens-

oekonomi/Horingsmateriale-Budget-2017-2020  

Flemming spørger til puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter:  

Hvor stort et beløb er søgt fra puljen i 2016 til dags dato? 23.000 kr. er 

disponeret, og derudover er 125.000 kr. konverteret til Kultur- og 

fritidspuljen. 

Hvad er budgettet for puljen i 2016? Budgettet i 2016 er 228.000 kr. 

www.vfm.horsholm.dk
http://www.horsholm.dk/Om-kommunen/Kommunens-oekonomi/Horingsmateriale-Budget-2017-2020
http://www.horsholm.dk/Om-kommunen/Kommunens-oekonomi/Horingsmateriale-Budget-2017-2020
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Hvad er budgettet for puljen i 2017: Budgettet i 2017 er: 223.000 kr. 

Hvad er budgettet for puljen hvis den foreslåede besparelse bliver 

gennemført? Hvis besparelsen på 111.500 kr. bliver gennemført er 

budgettet for puljen i 2017 på 111.500 kr.  

 

Der er budgethøringsmøde den 31. august på Hørsholm Rådhus.  

Høringsfristen er den 6. September. 

 

Ad.5.:  

Næste møde er: mandag den 14. november kl. 17-18.30. 

Centerchef for Kultur og fritid Henrik Duus Rosengreen træder ind i  

Museum Nordsjællands kulturchefgruppe.  

 


