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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   16/8342 

Journalnr.:   02.00.00P20 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  25.01.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Charlotte Breinholt 

 

Træningsskøjtehal - indstilling af ansøgere til 

udbud 

 
Baggrund 
I budgetaftalen for 2014-2017 vedtog forligsparterne at afsætte 45 mio. kr. til anlæg af en 

træningsskøjtehal, der skal imødekomme både elite- og breddeidrætten. Det blev forudsat, 

at nettodriftsudgifterne til Hørsholm Idrætspark under ét maksimalt må stige med 

1.000.000 kr. fra 2017 og frem. 

  

På Sports-, Fritid- og Kulturudvalgsmødet d. 10 oktober 2016 godkendte udvalget det 

økonomiske overslag for basispakke og optioner, og udbudsprocessen blev dermed sat i 

gang.  

  

Indstillingen af ansøgere fremstilles til orientering i Sports-, Fritid- og Kulturudvalget inden 

udbudsfasen. 

  

Tilbud på baggrund af licitationen for basispakken og samtlige optioner fremlægges for 

Sports-, Fritid- og Kulturudvalget d. 29. marts 2017 (ekstraordinært møde) til valg og 

godkendelse. Træningsskøjtehallen forventes at stå færdig ultimo første halvår 2018 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid og Kulturudvalget tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
  

  

Efter afsluttet prækvalifikation indstiller bygherrerådgivere Niras følgende fem ansøgere til 

udbud i totalentreprise. 

  

Ansøgerne er udvalgt på baggrund af økonomisk/finansiel- og teknisk/faglig kapacitet, 

herunder referenceprojekter gennemført inden for de seneste fem år.  

  

1. C.C. Contractor         
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·         Ørestad Skøjtehal 

·         Herlev Skøjtehal                      

2. B. Nygaard Sørensen 

·         Østerbro Skøjtehal 

·         Stavanger Forum (ekstra skøjtehal) 

3. Hoffmann 

·         Gentofte Skøjtehal 

·         SYD ENERGI ARENA, Vojens 

·         Lalandia Skøjtehal og vinteraktiviteter 

4. Vestergaard Nielsen 

·         Ørestad Skøjtehal 

5. Skougruppen 

·         Hørsholm Skøjtehal (renovering) 

 

Sagens tidligere behandling 
-         23. november 2016 - Sport-, Fritid og Kulturudvalget: Tildelingskriterier. 

-         10. oktober 2016 - Sport-, Fritid og Kulturudvalget: Økonomisk overslag for 

basispakke og optioner. 

-         24. august 2016 – Sport-, Fritid og Kulturudvalget: orientering om inddragelse af 

brugere. 

-         02 marts 2016 – Sport-, Fritid og Kulturudvalget: valg af model af træningsskøjtehal 

for det videre arbejde. 

-         20. maj 2015 - Sport-, Fritid- og Kulturudvalget: beslutning om videre arbejde med 

den tidsplan, hvor projekteringen foregår samtidigt med lokalplansarbejdet. 

-         23. september 2015 - fællesmødet Sport, - Fritid- og Kulturudvalget samt Miljø- og 

Planlægningsudvalget: beslutning om revideret oplæg til en skøjtetræningshal, hvor det er 

muligt at opfylde de oprindelige krav til en billigere pris. 

-         23. marts 2015 - Kommunalbestyrelsen: Godkendelse til igangsættelse af 

skøjtetræningshalsbyggeri. 

-         25. februar 2015 - Sport-, Fritid- og Kulturudvalget: anbefaling til Økonomiudvalget 

og Kommunalbestyrelsen at det videre anlægsarbejde vedrørende en ny skøjtetræningshal 

igangsættes. 

-         17. december 2014 – Sport-, Fritid- og Kulturudvalget: Placering af ny 

skøjtetræningshal. 

-         16. december 2013 – Kommunalbestyrelsen: Frigivelse af 1 mio.kr. til udarbejdelse 

af projektforslag til ny skøjtetræningshal. 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-01-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Esben Dyekjær (C), Alexander Jonsbak (V) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   17/73 

Journalnr.:   20.00.00A26 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  25.01.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Henriette Rude Brytygier 

 

Orientering om forhold i Kulturhus Trommen 

 
Baggrund 
Administrationen orienterer om forhold, der vedrører biografen og cafeen i Kulturhus 

Trommen. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager orienteringen til 

efterretning og drøfter mulighederne til café/restauration, der forelægges. 

 

Sagsfremstilling 
Orienteringspunktet præsenteres mundtligt ved udvalgsmødet. 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-01-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget blev orienteret om planlægning af aktiviteter og tiltag i 

forbindelse med biografens generelle drift og planlægningen af selve åbningen af den nye 

biograf. Der blev endvidere orienteret om mulige løsningsmodeller for café/restauration i 

Kulturhus Trommen. 

  

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Esben Dyekjær (C), Alexander Jonsbak (V) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   16/17515 

Journalnr.:   18.00.00G00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  25.01.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 

 

Nye elementer til skatebanen 

 
Baggrund 
Administrationen har henover det seneste år modtaget flere henvendelser fra unge skatere 

og løbehjulsbrugere, der ønsker nye faciliteter og elementer på skatebanen og som kan 

være med til at skabe et bedre flow (sammenhæng). Elementerne skal være med til at 

understøtte street-skating.    

 

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

at: 

1) Der indkøbes for 100.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen til nye streetelementer. 

2) Der indkøbes for 50.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen til nye streetelementer. 

3) Støtte med et alternativt beløb fra Kultur- og Fritidspuljen til nye streetelementer. 

4) Ikke at indkøbe nye street-elementer. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har gennem det seneste år modtaget flere henvendelser på Facebook, via 

mail samt ved telefonisk kontakt angående nye elementer på skatebanen. Faciliteterne 

ønskes placeret på asfaltarealet bag støjskærmen og mellem den gamle sorte bane og det 

nye betonanlæg.  

  

Da Hørsholm Kommune etablerede betonanlægget var man nødsaget til at fjerne en 

gammel quaterpipe (se bilag 1 for illustration) som var slidt op. Det viste sig dog hurtigt, at 

dette element var vigtigt for flowet, især for de skatere og scootere der dyrker street-

skating. Samtidigt har brugerne givet udtryk for, at man generelt ønsker flere elementer til 

street-skating, især banks, kickers, funbox´s og en ny quaterpipe. 

  

Da den gamle sorte bane blev bygget i 2009, var forventningen at den ville kunne holde i 

ca. 7 år, og banen viser nu tegn på aldring og slitage. Det vil være muligt at genbeklæde 

den med nye plader, men administrationen forventer ikke at den vil holde 3 år mere, selv 

med en ny beklædning. Derfor vil nye faciliteter kunne udgøre en overgang ved at man 

fjerner fokus og aktiviteterne fra den gamle bane, med henblik på at nedlægge den 

senere.   

  

Administrationen har indledningsvist undersøgt markedet og arbejder på to modeller: 
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1) Indkøb af standardelementer som er mobile, hårdføre og som bruges i andre kommuner. 

Elementerne er moduler og kan sammensættes således, at man kan kombinere de 

forskellige elementer og få forskellige funktioner. Syv elementer koster ca. 100.000 kr. Se 

evt. bilag 2 for illustration.  

2) Konstruktion af særlige elementer som passer ind til arealets beskaffenhed, således man 

kan placere f.eks. en quaterpipe i et hjørne, en bank op mod støjskærmen eller tilbygge en 

rail som har sit udspring i den gamle bane. Man vil kunne få ca. 4 elementer for 100.000 

kr.  

  

Vælger Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at indkøbe elementer for 50.000 kr., eller et 

alternativt beløb jf. forslag 2 og 3, vil projektet nedskaleres tilsvarende, og 

administrationen anbefaler, at man benytter model 1, hvor man kan indkøbe enkelte 

præfabrikerede elementer. 

  

Skulle Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønske, at imødekomme brugernes ønske om nye 

faciliteter, vil administrationen arrangere et møde på banen i foråret 2017, hvor brugernes 

ønsker konkretiseres, og det vurderes om man skal gå efter model 1 eller 2.  Dernæst 

indhentes der specificerede tilbud. 

 

Økonomi/personale 
Der er primo januar 2017, 292.000 kr., eksklusiv overførsler fra 2016, tilbage i Kultur- og 

Fritidspuljen. 

 

Bilag 
-    Bilag 1_Skateelementer_mobile enheder.pdf 

-    Bilag 2_7 elementer_100.000 kr..pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-01-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget at godkende 

administrationens forslag 1): Der indkøbes for 100.000 kr. fra Idrætspuljen og ikke som 

foreslået fra Kultur- og Fritidspuljen til nye streetelementer. 

 

Fraværende: 
Esben Dyekjær (C), Alexander Jonsbak (V) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  4 

Acadre sagsnr.:   16/21024 

Journalnr.:   20.15.00A00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  25.01.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 

 

Godkendelse af kommissorium for styregruppe, 

Kulturaften 2017  

 
Baggrund 
I budgetaftale 17-20 besluttede aftaleparterne, at Hørsholm Kommune i samarbejde med 

frivillige, erhvervsliv, sponsorer, Karen Blixen Museet, foreninger og lokale ildsjæle skaber 

en kulturdag, der favner bredt og involverer hele byens liv. Administrationen har på denne 

baggrund arbejdet videre med en proces hvor planlægning og afholdelse af en kulturaften 

hovedsageligt er båret af en uafhængig og frivillig styregruppe. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller en stillingsstagen til om Sport-, Fritid- og Kulturudvalget: 

1)    Kan godkende administrationens udkast til et kommissorium for en styregruppe 

med en bevilling på 100.000 kr. 

2)    Kan godkende administrationens udkast til et kommissorium for en styregruppe 

med en bevilling på et alternativt beløb. 

3)    Ikke ønsker at godkende kommissoriet og nedsættelse af en selvstyrende 

styregruppe.  

 

Sagsfremstilling 
På baggrund af budgetaftale 17-20 har administrationen arbejdet på et løsningsforslag i 

forhold til at udvikle en kulturdag som involvere hele kommunen, og som er drevet af 

frivillighed. 

  

I den indledende proces arbejder administrationen ud fra et koncept, hvor aktiviteterne 

skal finde sted på en fredag, og hvor borgerne får mulighed for at opleve det lokale 

kulturliv der samles om at skabe fælles oplevelser. Administrationen vurderer at man 

fremover skal kalde aktiviteten for ”kulturaftenen”, og at denne afholdes første gang fredag 

den 1. september 2017.  

  

Det skal bemærkes at en frivillig arrangeret kulturaften der i højere grad engagerer 

frivilligere end en tidligere kommunalt planlagt og finansieret kulturfest på ridebanen, vil 

være et nyt koncept, hvorfor andelen af kommunalt tilkøbte koncerter og aktiviteter kan 

være mindre. 

  

Efter en dialog og erfaringsudveksling med styregruppen for Hillerød Kulturnat, arbejder 

administrationen med en proces som skal føre frem til nedsættelse af en frivillig 
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styregruppe i Hørsholm, efter lignende principper i Hillerød, og som på sigt skal arbejde 

uafhængigt af kommunen. Administrationen har i denne forbindelse udarbejdet et forslag til 

et kommissorium, som skitserer styregruppens formål, opgaver og ressourcer (se bilag 1). 

  

Formålet med gruppens arbejde er, at arrangere en kulturaften første gang fredag den 1. 

september 2017 og årligt frem, båret af frivillighed. Styregruppens opgave er at udvikle og 

afholde en kulturaften i samarbejde med bidragende frivillige som er borgere, foreninger, 

offentlige og private institutioner, sponsorer og erhvervsliv. Altså er der tale om frivillige 

der engagerer andre frivillige til at lave aktiviteter for borgerne. I kommissoriet stiller 

kommunen 100.000 kr. til rådighed, under forudsætning af at styregruppen arbejder efter 

fordringerne i kommissoriet. Bevillingen revurderes af Sport-, Fritid og kulturudvalget 

primo 2018. 

  

Godkender Sport-, Fritid- og Kulturudvalget kommissoriet, fortsætter administrationen 

processen med at engagere interesserede borgere. Første milepæl er et 

borgermøde/workshop ultimo februar med formålet at orientere om det nye koncept, 

rekruttere en styregruppe og modtage indspark på hvad en kulturaften kan indeholde. 

Ydermere kan man allerede her tilmelde sig med aktiviteter på dagen. 

  

Når styregruppen er etableret opfordrer administrationen i kommissoriet til en indledende 

dialog og assistance i forbindelse med planlægningsarbejdet.  

 

Bilag 
-    Bilag 1 - Kommissorium for kulturaftenen_master 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-01-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøftede administrationens oplæg og administrationen 

udarbejder nyt oplæg på baggrund af udvalgets kommentarer. 

 

Fraværende: 
Esben Dyekjær (C), Alexander Jonsbak (V) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  5 

Acadre sagsnr.:   
 

Journalnr.:   
 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  25.01.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 

 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-01-2017 
Ingen. 

 

Fraværende: 
Esben Dyekjær (C), Alexander Jonsbak (V) 
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Bilagsoversigt 
 

Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  

3 Åben Bilag 1_Skateelementer_mobile enheder.pdf 2224194 

3 Åben Bilag 2_7 elementer_100.000 kr..pdf 2226103 

4 Åben Bilag 1 - Kommissorium for kulturaftenen_master 2266775 
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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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