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Dagsorden: 

 

1. Formanden byder velkommen (Peter) 

2. Orientering om Budgetaftalen 2017-2020 (Henrik) 

3. Orientering om status og proces for Velfærd frem for 

mursten (Gitte) 

4. Status fra hver enkelt medlem: hvem repræsenterer I? 

Hvilke forventninger/håb/drømme har I til området 

fremadrettet? (alle medlemmer) 

5. Procedure for rådet i forbindelse med ny valgperiode (Peter) 

6. Fastlæggelse af møder i 2017 fx: 

Torsdag den 9. februar 

Torsdag den 4. maj 

Torsdag den 31. august 

Torsdag den 16. november 

7.  Evt. 

 

 

Ad.1.: Peter bød velkommen til alle og især velkommen til centerchef 

Henrik Duus Rosengreen, som præsenterede sig selv. 

 

Ad.2.: Henrik orienterede om budgettet 2017-2020.  

Kjeld: kommentar til orientering om ekstra midler til Kulturdagen: forslag 

om overdækning i en af byens passager – mere permanente teltløsninger i 

stedet for at leje pavilloner hvert år.  

 

 

Referat 
 

Sted: Kulturhus Trommen, mødelokale Struensee 

Dato: 14.11.2016 

  

Deltagere: Peter Brandi 

Kjeld Flemming 

Flemming Eilsø 

Pia Eschelsen 

Janet Chemnitz 

Gitte Søby (adm.) 

Henrik Duus Rosengreen (adm.) 

 

Fraværende: Finn Kjær 

Anni Buhr Mejlsø-Schmidt 

Jette Nielsen 

 

 

  

Emne: Møde nr. 20 



 

 

  

Møde nr. 20 Referat

 

2/3 

Pia: Ønske om at kulturdagen ikke nødvendigvis har fokus på at inddrage 

erhvervslivet, da kulturen måske lidt risikerer at drukne i tilbudsjagten.  

Henrik: vi vil i den kommende periode sætte en proces i gang med at 

udvikle Kulturdagen.  

Henrik: den fulde budgetaftale ligger på www.horsholm.dk  

 

Ad.3.:   

Gitte orienterede om status på velfærd frem for mursten efter 

budgetaftalen 2017-2020 er indgået.  

Administrationen har nu holdt første indledende møde med foreningerne 

efter budgetaftalens vedtagelse og der vil den kommende tid være en tæt 

dialog mellem foreninger/brugere og kommunen i forhold til at effektuere 

beslutningerne fra budgetaftalen 2017-2020. 

 

Flemming: Jagtforeningens hus er et af de huse, som skal sælges og indtil 

videre har jagtforeningen oplevet en god proces og god dialog med 

administrationen. 

 

Ad.4.: De enkelte medlemmer præsenterede deres område. 

 

Pia – Hørsholm Kunstforening 

Foreningen har taget kontakt til skolerne i kommunen for at fortælle at 

skolerne er meget velkomne til at få en rundvisning i huset. Er meget glad 

for at få lov til at blive i Fuglsanghus – kunstnerne er meget begejstrede for 

huset og udstillingsmulighederne i huset.  

 

Flemming – Jagtforeningen. Repræsenterer friluftsforeningerne: Hørsholm 

Sølaug, Hørsholm og Omegns biavlerforening, Hørsholm og Omegns 

lystfiskerforening, Hørsholm og Omegns Jagtforening. 

På grund af at flugtskydebanen ikke må benyttes pt mangler jagtforening 

et indtægtsgrundlag. Håber på en snarlig løsning. 

 

Janet – FOF. Repræsenterer oplysningsforbundene 

Har stort behov for at få gode løsninger i forhold til genplacering af 

brugerne i Fritidshuset.  

Peter Brandi: Håb om at FOFs administration fortsat kan blive i Hørsholm, 

da FOF er en stor arbejdsplads i kommunen. 

 

Kjeld – repræsenterer gruppen af øvrige kulturelle foreninger 

Er valgt på offentligt brugermøde, så Kjeld repræsenterer stadig gruppen 

af øvrige kulturelle foreninger. 

 

Peter - repræsenterer Museumsforeningen 

Museumsforeningen er en støtteforening for Museum Nordsjælland med 

særligt fokus på Hørsholm afdelingen. 

Museum Nordsjælland er i dialog med staten om et køb af den gamle stald 

– mulighed for at udvide udstillingsarealet 

’Nyere tid’ får hovedsæde i Hørsholm og formidling af parre force jagten 

står Museum Nordsjælland også for. 
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Peter: måske mulighed for at fx kunstforeninger 

kan låne opbevaringsplads hos museet. Hvis 

kunstforeningerne er interesserede kan man 

enten kontakte Museum Nordsjælland eller 

kontakte Peter Brandi.  

 

Ad.5.: der skal vælges et nyt råd til 1. april 2018. 

 

Ad.6.: torsdag er ikke gode mødedage. Mandage 

er bedre dage. Kl. 17-18.30. 

Forslag til nye mødedatoer: 

Mandag den 6. februar  

Mandag den 3. april 

Mandag den 28. august 

Mandag den 20. november 

 

Ad.7.:  Intet.  

 

 

 

Dato: 18.11.2016

Center for Kultur og Fritid

Team Kultur og Idræt

horsholm.dk

Kontakt

Gitte Søby

Specialkonsulent

gso@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 5764


