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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   17/672 

Journalnr.:   18.00.00A00 

Sagsforløb:  SFKU - Lukket sag  

Mødedato:  22.02.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Anne Marie Wulff Larsen 

 

Lederpris 2016 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-02-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget udpegede modtageren af årets lederpris, som 

offentliggøres ved Team Hørsholms Idrætsstjerne arrangement mandag d. 6. marts. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   17/1612 

Journalnr.:   02.00.00G00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  22.02.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Anne Marie Wulff Larsen 

 

Indvielse af fleksible sale 

 
Baggrund 
Administrationen søger om midler til indvielsen af biograf i de fleksible sale i Kulturhus 

Trommen. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Sports,- Fritids- og Kulturudvalget bevilger op til 30.000 kr. 

til indvielse af biograf i de fleksible sale i Kulturhus Trommen. 

 

Sagsfremstilling 
Efter en omfattende ombygning vil de fleksible sale i Kulturhus Trommen stå færdige 

omkring den 1. april 2017. I lighed med andre større projekter vil administrationen 

planlægge en indvielse i samarbejde med Kulturhus Trommen. Dertil søger 

administrationen om op til 30.000 kr. fra Kulturpuljen til afvikling af arrangementet. 

Baggrunden for indvielsen er: 

-          At markere og fejre de nye faciliteter 

-          At åbne de fleksible sale for offentligheden  

-          At gøre opmærksom på de nye aktiviteter og muligheder i Kulturhus Trommen og 

Hørsholm Kommune 

  

Ved indvielsen af de fleksible sale vil Kulturhus Trommen stå for arrangementet som på 

forskellig måder vil være med til at fremvise de nye muligheder med biograf og fleksible 

sale. 

 

Økonomi/personale 
Mad og forfriskninger 15.000 

Annoncering i div. medier   5.000 

Underholdning 10.000 

I alt  30.000 

  

Der er d.d. xxx kr. tilbage i Kulturpuljen 

 

Kommunikation 
Indvielsen annonceres via lokale medier samt på digitale platforme etc. 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-02-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at bevilge op til 70.000 kr. til indvielse af de 

fleksible sale i Kulturhus Trommen. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   17/1087 

Journalnr.:   00.30.00Ø00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  22.02.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Neel Christina Hansson 

 

Budget 2018: Involvering af interessenter på 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område 

 
Baggrund 
Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021 skal fagudvalgene på 

deres møde i februar tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i marts/april 

med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. Der har ikke tidligere være 

afholdt dialogmøde i foråret på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår: 

 at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager stilling til hvorvidt 

udvalget ønsker dialogmøder med relevante brugerbestyrelser, 

brugerråd, foreninger mv. i marts/april. I givet fald fastlægger 

udvalget dialogmødets form, indhold og deltagerkreds. 

 

Sagsfremstilling 
For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen 

og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2018-2021, skal fagudvalgene på deres 

møde i februar tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i marts/april med 

relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget 

dialogmødets form, indhold og deltagerkreds. 

 

Økonomi/personale 
Afholdelse af dialogmøde med relevante interessenter med henblik på tidlig involvering i 

budgetarbejdet indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 

2018-2021.  

 

Kommunikation 
Fagudvalgene afholder eventuelt dialogmøde med relevante interessenter med henblik på 

tidlig involvering i budgetarbejdet.  
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-02-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at invitere Idrætsrådet og Kulturrådet til et 

dialogmøde i forlængelse af det ekstraordinære møde i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget d. 

3. april.  
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  4 

Acadre sagsnr.:   17/959 

Journalnr.:   19.03.00I04 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  22.02.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 

 

Karen Blixen Museet søger om tilskud til 

formidlingsprojekter 

 
Baggrund 
I 2014 opfordrede Sport- Fritid- og Kulturudvalget til at Karen Blixen Museet årligt 

fremsender en ansøgning til formidlings- og samarbejdsprojekter, hvorfor museet nu søger 

om 106.000 kr. i 2017. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller en stillingtagen til om Sport- fritid- og kulturudvalget ønsker, at 

støtte Karen Blixen Museet med op til 106.000 kr. fra Kultur- og fritidspuljen. 

 

Sagsfremstilling 
I overensstemmelse med beslutning den 6. februar 2014, hvor Sport-, Fritid- og 

Kulturudvalget opfordrede Karen Blixen Museet til at fremsende tilsvarende årlige 

ansøgninger, da søger museet tilskud til tre formidlingsprojekter i 2017, jævnfør bilag 1. 

  

Første projekt omhandler udgivelse af en bog om fuglereservatet og parken på 

Rungstedlund. Projektet skal ses som en naturlig afslutning af et genopretningsarbejde 

med haveanlægget – et arbejde Hørsholm Kommune har støttet med 7. mio. kr. Bogen, 

som vil være rigt illustreret, udarbejdes af bestyrelsesformand Bent Müllmann Jürgensen 

samt forstkandidat Peter Friis Møller, som ligeledes har haft en væsentlig rolle i 

genopretningsarbejdet, og som selv har udgivet en lang række faglitteratur. Gyldendal har 

ifølge Karen Blixen Museet allerede givet en forhåndsgodkendelse på udgivelsen, men der 

er behov for at frikøbe Peter Friis Møller i et måned, svarende til 43.000 kr., til at skrive 

selve bogen, som Karen Blixen Museet ønsker færdig i 2018, hvor det renoverede 

haveanlæg indvies. 

  

Andet projekt omhandler videreudvikling af museets skoletjeneste med fokus på de mindre 

klasser. Der er allerede etableret et godt samarbejde mellem Karen Blixens skoletjeneste 

og skolerne i Hørsholm kommune, men man har manglet et forløb for indskolingen og 

mellemtrinet. Til dette skal der foretages et udviklingsarbejde der strækker sig over hele 

året, og museet forventer med et fuldt tilskud, at kunne præsentere forløbet for 

kommunens lærer og andre interesserede undervisere samt kulturinstitutioner slut 2017. 

Der søges om 43.000 kr. til dette forløb.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 22-02-2017   Side 8 

 

Tredje projekt omhandler en sommerhøjskole med fokus på begrebet ”Tro”, og omhandler 

blandt andet Karen Blixens og hendes bros Thomas Dinesen løfte om at søge det store i 

livet. Sommerkurset, som vil tage deltagerne med ud i lokalområdet, vil ligeledes engagere 

flere foredragsholdere, blandt andet den tidligere Biskop Elisabeth Dons og forfatteren Tom 

Buk-Swienty. Med brugerbetaling søges der netto 20.000 kr. til at dække et forventet 

underskud.  

  

Karen Blixen Museet, der er en selvejende institution uden offentlig støtte andet end fra 

Sport- Fritid- og Kulturudvalget, takker i deres ansøgning for støtten i 2016, der 

resulterede i et succesrigt samarbejdsprojekt med Kulturhus Trommen, samt til et 

velbesøgt sommerkursus. 

 

Økonomi/personale 
Der er 292.000 kr. som endnu ikke er disponeret i Kultur- og Fritidspuljen. 

 

Sagens tidligere behandling 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har tidligere tildelt Karen Blixen: 

  

2016:  50.000 kr. 

2015:  70.000 kr. 

2014:  100.000 kr. 

 

Bilag 
-    Ansøgning fra Karen Blixen Museet - Sport, Fritid og Kulturudvalget 2017 final.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-02-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at støtte projekt 2: Videreudvikling af museets 

skoletjeneste og projekt 3: Sommer højskole med fokus på begrebet ”Tro” med i alt 45.000 

kr. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  5 

Acadre sagsnr.:   17/1000 

Journalnr.:   20.30.00I00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  22.02.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 

 

Fælleskommunal Børnekorstævne 

 
Baggrund 
Det traditionsrige fælleskommunale børnekorstævne, der har kørt de sidste 16 år, ønskes 

afholdt den 5. april i Hørsholm Hallen. I den forbindelse søges der om tilskud på 7.000 kr. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller en stillingtagen til om Sport-, fritid- og kulturudvalget ønsker, at 

støtte med 7.000 kr. til det årlige fælleskommunale børnekorstævne. 

 

Sagsfremstilling 
Det årlige fælleskommunale børnekorstæve afholdes i et samarbejde mellem musiklærer i 

Fredensborg Kommune og Hørsholm Kommune. Traditionelt plejer begge kommuner, at 

bidrage til stævnet, der generelt er meget besøgt og populært. Hvert år skiftes 

kommunerne til at afholde forløbet, og i år ønsker arrangørerne at afholde stævnet i 

Hørsholm Hallen. 

  

På dagen vil komponisten Jakob Høgsbro, der ifølge arrangørerne er førende indenfor 

rytmisk musik til børnekor, udføre sit seneste værk, ”Himmel og How do you do” og 

varetage den musiske ledelse. 

  

Arrangørerne bag børnekorstævnet søger Hørsholm Kommune ved Sport-, Fritid- og 

Kulturudvalget om 7.000 kr. Ligeledes er der søgt i Fredensborg kommune. Ansøgning og 

budget er vedhæftet som bilag 1 og 2. 

 

Økonomi/personale 
Der er 292.000 kr. tilbage i Kultur- og Fritidspuljen. 

 

Sagens tidligere behandling 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har tidligere tildelt det fælleskommunale børnekorstævne 

med: 

  

2016:  10.000 kr. 

2015   10.000 kr. 

2014   12.500 kr. 
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Bilag 
-    Bilag 1_Ansøgning_Børnekorstævne.pdf 

-    Bilag 2_Budget_Børnekorstævne.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-02-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at støtte det årlige fælleskommunale 

børnekorstævne med 7.000 kr. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  6 

Acadre sagsnr.:   16/19048 

Journalnr.:   18.15.15G01 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  22.02.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Gitte Søby 

 

Lokaletilskud 2017 til oplysningsforbund 

 
Baggrund 
De tre aftenskoler/oplysningsforbund FOF Nord, LOF Øresund og Hørsholm 

Seniordanserforening søger om lokaletilskud for 2017. 

 

Forslag 
Administrationen har udarbejdet 3 modeller for fordeling af lokaletilskud til aftenskolerne 

2017, og administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget vælger model 1. 

Model 1: Fordeling af tilskud i forhold til antal aktivitetstimer i 2016 dog maksimalt det 

ansøgte antal timer for 2017 og dog maksimalt tilskud til Hørsholm Seniordanserforening. 

Restbudgettet på 7.156 kr. tildeles LOF Øresund 

Model 2: Fordeling af tilskud i forhold til antal ansøgte timer i 2017 dog maksimalt tilskud 

til Hørsholm Seniordanserforening 

Model 3: Fordeling af tilskud i forhold til antal bevilligede timer i 2016 dog maksimalt 

antallet af afregnede timer i 2016. Restbudgettet på 49.542 kr. fordeles forholdsmæssigt 

mellem FOF og LOF i forhold til ansøgninger for 2017.  

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Kommune yder driftstilskud til lokaler ejet eller lejet af oplysningsforbundene. 

Driftstilskuddet i Hørsholm Kommune er 75 pct. af en centralt fastsat maksimal timesats 

(2017: 100 pct. 131,22 kr., 75 pct. 98,42 kr.) dog maksimalt den faktiske leje per time.  

Kommunen kan, ifølge loven, undlade at yde lokaletilskud, hvis det er muligt at anvise 

egnet kommunalt lokale. I forhold til faglokaler og haller herunder fx lokaler til motions- og 

bevægelseshold, skal kommunen i sine regler fastsætte tilskuddets størrelse, og der er 

ingen øvre eller nedre grænse for tilskuddets størrelse. Såfremt udvalget ønsker 

fremadrettet at regulere lokaletilskuddet til oplysningsforbundene, skal reguleringen ske i 

forbindelse med budgetprocessen.  

LOF Øresund har pr. 1. august 2016 indgået et nyt lejemål vedr. Kongevejscentret 6, 1. 

sal. LOF har først orienteret administrationen om det nye lejemål på mail den 28. 

november 2016, hvorfor administrationen hverken har haft mulighed for at undersøge om 

kommunen kunne stille lignende ønskede faciliteter til rådighed (og derved undgå at betale 

lokaletilskud til LOF for disse lokaler) eller har haft mulighed for at øge budgetrammen for 

lokaletilskud i 2017.   

Grundet den væsentlig større ansøgning om lokaletilskud fra LOF Øresund kan 

ansøgningerne ikke fuldt ud imødekommes indenfor budgettet til lokaletilskud i 2017. 

Administrationen har derfor udarbejdet en række modeller for fordeling af lokaletilskud 

2017 (se bilag).  
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Model 1: Fordeling af tilskud i forhold til reelt afholdt antal aktivitetstimer i 2016. Det er 

dog ikke muligt at få mere i tilskud, end hvad ansøgningen for 2017 lyder på. Tilskud til 

Hørsholm Seniordanserforening fastholdes på samme niveau som i 2016. Restbudgettet på 

7.156 kr. tildeles LOF Øresund 

Konsekvenser ved model 1:  

 Oplysningsforbund som øger antallet af aktivitetstimer markant, 

får ikke tilsvarende højere tilskud, da niveauet for 2016 lægges 

til grund for fordelingen af budgettet. Hvis denne fordelingsmodel 

fastholdes fremadrettet, vil det betyde et generelt lavere tilskud 

pr. time til oplysningsforbundene, såfremt et oplysningsforbund 

over tid øger antallet af aktivitetstimer 

 Såfremt administrationen oplever et væsentligt øget reelt afholdt 

antal aktivitetstimer, får kommunen mulighed for at regulere 
budgettet til lokaletilskud for den kommende ansøgningsperiode 

  

Model 2: Fordeling af tilskud i forhold til antal ansøgte timer i 2017 (antal timer, som 

oplysningsforbundene forventer at afholde i 2017). Tilskud til Hørsholm 

Seniordanserforening fastholdes på samme niveau som i 2016 

Konsekvenser ved model 2: 

 Oplysningsforbundene kan starte færre hold op end forventet, 

hvorfor en fordeling på baggrund af ansøgte timer kan betyde, at 

kommunen reserverer penge til et oplysningsforbund, som 

alligevel ikke afholder de tilskudsberettigede timer. Havde et 

andet oplysningsforbund fået lovning på midlerne, kunne flere 

aktiviteter muligvis have været sat i gang 

 Risiko for at oplysningsforbundene er mindre realistiske i deres 

ansøgning  

 Hvis et oplysningsforbund øger antallet af aktivitetstimer 

markant, vil andre ansøgere opleve et mindre tilskud pr. 

aktivitetstime 

 Såfremt administrationen oplever et væsentligt øget antal 

ansøgte aktivitetstimer, har kommunen ikke mulighed for at 

regulere det indeværende års budget til lokaletilskud, og 
budgettet vil derved blive overskredet 

  

Model 3: Fordeling af tilskud i forhold til antal bevilligede timer i 2016 dog maksimalt 

antallet af afregnede timer i 2016. Restbudgettet på 49.542 kr. fordeles forholdsmæssigt 

mellem FOF og LOF i forhold til ansøgninger for 2017 

Konsekvenser ved model 3: 

 Det antal timer, som oplysningsforbundene har fået bevilliget 

tilskud til i 2016, er ikke nødvendigvis det samme antal, som 

oplysningsforbundene rent faktisk har afholdt, så denne fordeling 

giver ikke nødvendigvis et reelt billede af oplysningsforbundenes 
aktivitetsniveau  
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Administrationen oplyser, at model 1, hvor oplysningsforbundenes reelle aktivitetsniveau 

og lokalebrug i 2016 ligger til grund for fordeling af lokaletilskud for 2017 svarer til den 

model, som tilskud til oplysningsforbundenes undervisning fordeles efter. 

Modellerne har været i høring hos Fritids- og kulturrådet, som har følgende høringssvar:   

”Fritids- og Kulturrådet anbefaler model 1”. 

 

Økonomi/personale 
Hørsholm Kommunes budgettal 2017 for lokaletilskud til 

oplysningsforbund:     

104.800 kr. 

Samlet ansøgt beløb lokaletilskud 2017  158.599 kr. 

Difference:     -53.799 kr. 

  

  

 

Bilag 
-    Fordelingsmodeller 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-02-2017 
Sport- Fritid- og Kulturudvalget besluttede at vælge model 1: Fordeling af tilskud i forhold 

til antal aktivitetstimer i 2016, dog maksimalt det ansøgte antal timer for 2017 og dog 

maksimalt tilskud til Hørsholm Seniordanserforening. Restbudgettet på 7.156 kr. tildeles 

LOF Øresund. 

  

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har en forventning om at modtage melding om, hvis 

aktivitetsniveauet for en forening ændrer sig, således at kommunen kan være behjælpelig 

med at finde egnede lokaler. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  7 

Acadre sagsnr.:   17/511 

Journalnr.:   18.20.04G01 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  22.02.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Gitte Søby 

 

Ansøgning om puljemidler til Idrætsstjerner 2016 

 
Baggrund 
Team Hørsholms bestyrelse søger Hørsholm Kommune om tilskud til gaver til 

idrætsudøverne ved Idrætsstjerner 2016, da arrangementet Idrætsstjerner er et 

samarbejde mellem Team Hørsholm og Hørsholm Kommune.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget bevilliger 20.000 kr. fra 

Kultur- og Fritidspuljen til delvis finansiering af gaver til idrætsudøverne ved Idrætsstjerner 

2016.  

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Kommune har tradition for at fejre kommunens idrætsudøvere, som i det 

forgangne år har vundet medaljer ved nationale eller internationale mesterskaber, deltaget 

ved OL eller ydet en anden bemærkelsesværdig indsats.  

I 2011 indgik Hørsholm Kommune et samarbejde med Team Hørsholm om at afholde 

arrangementet Idrætsstjerner.  

Ved arrangementet modtager de enkelte idrætsudøvere en gave, hvor både Team 

Hørsholms logo og kommunens logo er påtrykt/indgraveret. Team Hørsholm har de seneste 

år finansieret disse gaver selv, men Team Hørsholms bestyrelse anmoder nu om, at 

kommunen finansierer halvdelen af udgifterne til gaver ved dette arrangement, hvor både 

Team Hørsholm og kommunen er vært. Såfremt både Hørsholm Kommune og Team 

Hørsholm afsætter 20.000 kr. hver, bliver budgettet til gaver mere end fordoblet og 

kommunens idrætsstjerner modtager derved en gave af et vis format.         

I forvejen deler Team Hørsholm og Hørsholm Kommune udgifterne i forbindelse med 

teknisk bistand, opbygning af scene mm.  

Udgifter til Idrætsstjerner har hidtil været således fordelt mellem Team Hørsholm og 

Hørsholm Kommune:  

Hørsholm Kommune:  

 Administrativt arbejde i forbindelse med tilmelding til 

arrangementet 

 Bestilling af gaver 

 Udarbejdelse af taler mm.  

 Halvdelen af udgifterne til teknisk bistand (ca. 12.000 kr.) 
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Team Hørsholm:  

 Finansiering af gaver til idrætsudøverne (i 2016: 15.000 kr.) 

 Halvdelen af udgifterne til teknisk bistand (ca. 12.000 kr.) 

 

Økonomi/personale 
Kultur- og Fritidspuljen 

  

Budget 2017:           658.600 kr. 

Restbudget 2017:                

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-02-2017 
  

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget bevilger 20.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen. Sport-, 

Fritid- og Kulturudvalget ønsker fremover at sætte et større aftryk på dette arrangement. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  8 

Acadre sagsnr.:   
 

Journalnr.:   
 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  22.02.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 

 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-02-2017 
Administrationen orienterede om: 

  

·         Temamøder: Administrationen laver oplag til temamøder i forbindelse med udvalgsmøder 

·         Kulturdag: Kulturdagen påtænkes afholdt 19. august 2017 med et ændret koncept, hvor 

indsatsen koordineres imellem Kulturhus Trommen og Kultur og Fritid. 

·         Indvielse af fleksible sale: Udvalget fik præsenteret udkast til program for indvielsen af 

biografen d. 30. marts. 

·         Biblioteket holder lukket d. 29. og 30. marts pga. nyt bibliotekssystem 

·         Mortens Mad: Orientering om forpagtningsaftale og samarbejde med Mortens Mad  

·         Workshop: Der afholdes workshop om Fremtidens Bibliotek/Udvikling af Kulturhuset d. 7. 

marts i Kulturhus Trommens café 

·         Svømmehallen: Vi forventer at svømmehallen åbner igen d. 6. marts efter rensning af 

anlæg pga. olieudslip i vandet.  
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Bilagsoversigt 
 

Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

4 Åben 
Ansøgning fra Karen Blixen Museet - Sport, Fritid og 

Kulturudvalget 2017 final.pdf 
2262729 

5 Åben Bilag 1_Ansøgning_Børnekorstævne.pdf 2263084 

5 Åben Bilag 2_Budget_Børnekorstævne.pdf 2263085 

6 Åben Fordelingsmodeller 2267314 
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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 

______________________________________________  

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde 22-02-2017 


