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1. Formanden byder velkommen (Peter) 

2. Drøftelse af visioner og mål for 2017. Hvilke emner vil rådet 

sætte på dagsordenen det kommende år? 

3. Status på etablering af fleksible sale/biograf i Kulturhus 

Trommen (Henrik) 

4. Orientering om budgetprocessen for det kommende år 

(Henrik/Gitte) 

5. Nyt fra Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (Henrik) 

6. Nyt fra Velfærd frem for mursten (Gitte) 

7. Høringssvar siden sidst 

8. Evt. 

 

 

Ad.1.: Peter bød velkommen 

 

Ad.2.:  

Jette: god ide, hvis rådet kan stå mere samlet i forhold til forskellige 

problemstillinger/sager. 

Flemming: gerne mere dialog med SFKU – fx et årligt dialogmøde 

Gitte: rådet kan evt. arbejde videre med ideen om et samlet brugerråd 

med Idrætsrådet, så 2017 kan måske bruges til dialog med Idrætsrådet og 

SFKU   

Pia: Kan rådet komme med ideer – være bannerførere for at skaffe 

aktiviteter til de gamle lokaler i Jagt- og Skovbrugsmuseet 

Peter: Museum Nordsjælland overvejer at byde ind på den bygning/længe 

som ligger tættest på Egnsmuseet. Museet afventer en melding fra Staten i 

forhold til bygningerne. 
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Henrik: Staten ejer lokalerne så det er begrænset, hvad kommunen kan 

gøre umiddelbart. Det kræver en nærmere beskrivelse af, hvad man gerne 

vil med faciliteterne, og en sådan henvendelse kan sendes til 

borgmesteren, udvalgsformanden og Henrik.  

Peter: rådet kan sende et officielt skriv til kommunen om ønske om at 

bruge faciliteterne. Peter udarbejder et skriv. 

Kjeld: kan man måske låne Sneppen til at holde koncerter? 

 

Ad.3.:  

Henrik orienterede om fleksible sale i Kulturhus Trommen. Indvielse af 

biografen sker den 30. marts. Der vil blive vist premierefilm, kunstfilm, film 

for børn og andre slags typer film i de nye fleksible sale.   

Kjeld: vil det koste penge at låne lokalerne fremadrettet? 

Henrik: ja – der vil fortsat være betaling for leje af Storetrommen. 

 

Ad.4.: Gitte orienterede om budgetprocessen for budget 2018-2021, og 

præsenterede en tidsplan for hvordan rådets møder ligger i forhold til den 

officielle budgetplan.  

 

Ad.5.: Henrik orienterede om nyt fra SFKU 

SFKU bliver præsenteret for oplæg til en model for kulturdag 2017 til det 

næste møde. Modellen er en kulturdag som tidligere år, men med flere 

muligheder for, at foreningerne kan få en indtjening ved fx salg af diverse 

mad- og drikkevarer. SFKU tager stilling til denne model. Politikerne har i 

budgetaftalen besluttet at kulturdagen skal være med større grad af 

involvering af foreningslivet/frivillige/erhvervslivet m.fl. 

Invitation til dialogmøde om Kulturdagen – sendes på mail til kendte 

interessenter, og der kommer en annonce i Ugebladet. 

 

SFKU tager stilling på onsdag til om udvalget ønsker at invitere 

interessenter til dialogmøde i marts/april om budgettet.  

 

Ad.6.:  

Gitte præsenterede tids- og procesplan for Velfærd frem for mursten, hvor 

der den kommende tid vil være to spor nemlig genplacering af brugere af 

de huse, som skal sælges samt nærmere undersøgelser af nye huse med 

foreningsaktiviteter. 

 

Peter: velfærd frem for mursten er en mulighed for aftenskolerne til at 

redefinere sig selv og sine aktiviteter – og derved få indflydelse på at finde 

lokaler, som er tilpasset fremtidens brugere af aftenskolerne.  

  

Ad.7.: Ønske om oversigt over hvilke høringssvar der er imødekommet. 

Gitte laver en oversigt til næste møde.  

 

Ad.8.:  

Finn træder ud af LOFs bestyrelse, og LOF finder en suppleant for den 

resterende valgperiode. 
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Mødedatoer for det kommende år: 

 

Mandag den 24. april 

Mandag den 7. august 

Mandag den 6. november 

 

Flemming: måske ide at invitere suppleanterne til 

dialogmøderne, så suppleanterne også er 

involveret.  

 

Dato: 20.02.2017
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