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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   17/3398 

Journalnr.:   20.00.00A00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  22.03.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Henriette Rude Brytygier 

 

Fremtidens Bibliotek 

 
Baggrund 
Der er i budgetaftalen 2017-2020 aftalt, ”at administrationen skal fremlægge en 

udviklingsplan for fremtidens bibliotek, der tager afsæt i brugernes behov og bibliotekernes 

ændrede profil og rolle som kulturinstitution”.  

På denne baggrund er forskellige interessentgrupper blevet adspurgt.  

 

Forslag 
Administrationen indstiller at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget: 

1)    drøfter dets tanker og idéer til fremtidens bibliotek 

2)    giver administrationen en retning til det videre arbejde med en udviklingsplan 

 

Sagsfremstilling 
  

  

På baggrund af det i budgetaftalen politiske ønske om udarbejdelsen af en udviklingsplan til 

fremtidens bibliotek, har administrationen identificerede interessentgrupper for at afdække 

de behov og ønsker, der måtte være blandt brugere, for fremtidens bibliotek. Som led i 

denne involveringsproces ønskes en drøftelse af fremtidens bibliotek i Sport-, Fritid- og 

Kulturudvalget, der kan give et retning og yderligere idégrundlag for det videre arbejde 

med en udviklingsplan for fremtidens bibliotek. 

  

Undersøgelser om fremtidens bibliotek på landsplan og erfaringer fra andre kommuner 

medtages i i grundlaget for det videre arbejde med udviklingen af fremtidens bibliotek. 

  

  

Administrationen har haft drøftelser om fremtidens bibliotek med flg. 

interessentgrupper                                                       

-          Medarbejdere                                                                     

-          Gymnasier /skoler / elevråd 

-          Musikskole  

-          Oplysningsforbund /museer /kulturforeninger  

  

Administrationen har indledt drøftelser med flg. grupper 

-          Naboer, forretningslivet  

-          Enkelte privat brugere 

-          Daginstitutioner 
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På udvalgsmødet vil de overordnede resultater af drøftelserne præsenteres. 

  

Der er i budgetaftalen 2017-2020 aftalt, ”at administrationen igangsætter en involverende 

proces med ledere, medarbejdere, de eksisterende brugere af Kulturhus Trommen og 

fremtidige samarbejdspartnere om, hvordan de nye muligheder for brug af Kulturhus 

Trommen kan komme i spil”.  

  

Denne drøftelse er indledt parallelt med drøftelserne om fremtidens bibliotek, da det 

vurderes at interessenternes behov for fremtidens bibliotek, som skal danne afsæt for en 

udviklingsplan i høj grad også berører brugen af fremtidens kulturhus. Der er løbende 

interne drøftelser om brugen af kulturhuset, særligt i lyset af den snarlige åbning af 

biografen. 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-03-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøftede tanker og idéer til fremtidens bibliotek og gav 

administrationen en retning til det videre arbejde med en udviklingsplan. 

  

 

Fraværende: 

Jan H. Klit (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   17/4392 

Journalnr.:   20.02.03G01 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  22.03.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marie Kyhn 

 

Godkendelse af budget til biograffunktion i 

Kulturhus Trommen 

 
Baggrund 
I forbindelse med etablering af biograffunktion i Kulturhus Trommen har 

kommunalbestyrelsen den 28. april 2014 godkendt det foreløbige budget som er 

udarbejdet af rådgivningsfirmaet PwC, hvor der gives et årligt biograftilskud på 0,5 mio. Kr. 

til Kulturhus Trommen. 

I forbindelse med den konkrete indvielse af biograffunktionen den 30. marts 2017 ønsker 

administrationen at fremlægge et revideret budget for 2017. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender det reviderede 

budget for biograffunktionen i Kulturhus Trommen. 

 

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen har den 28. april 2014 besluttet at etablere fleksible sale og 

biograffunktion i Kulturhus Trommen samt at der ydes et årligt tilskud på 0,5 mio. Kr. Jf. 

EU´s de minimis-forordning svarende til 1,5 mio. Kr. over en 3 årig periode. 

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning har Hørsholm Kommune henvendt sig til 

revisionsfirmaet PwC som har vurderet at det er muligt at etablere en biograffunktion i 

Kulturhus Trommen ud fra de økonomiske muligheder med biograffunktion samt ud fra 

lovens og forordningens rammer for kommunalt tilskud. 

  

Det er Hørsholm Kommunes ansvar, at udskille biografdriften fra de øvrige aktivitet i 

Kulturhus Trommen og prisfastsætte omkostninger til administration, personale, brug af 

lokaler, service/vedligehold etc. 

  

Administrationen har udarbejdet et revideret budget for biograffunktionen og erklæring om 

de minimis-støtte i forbindelse med opstart af biograffunktionen. Det reviderede budget 

indeholder de samme poster som det budget rådgivningsfirmaet PwC tidligere har 

udarbejdet, men også nye poster som f.eks leje af film, som er nødvendige i forbindelse 

med biograffunktionen. 

  

Det reviderede budget indeholder følgende forudsætninger: 

  

-      at der er daglige filmforevisninger i Lille Trommen og Store Trommen 
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-      billetindtægterne er beregnet ud fra henholdsvis 195 filmforevisninger i Store  

Trommen og 140 filmforevisninger i Lille Trommen 

-      der regnes med en belægningsprocent på 25 % i begge sale, svarende 50 solgte 

billetter i Store Trommen og 10 billetter i Lille Trommen pr. filmforevisning 

-      der regnes med en gennemsnitlig billetpris på 90 kr. inkl. moms. 

  

Biograffunktionen har til formål at vise premierefilm men væsentligt er det, at der skabes 

mulighed for mange forskellige kulturelle aktiviteter med fokus på diversiteten.  

Budgettet til biografen vedrører den direkte drift at biograffunktionen men de nye rammer 

giver også mulighed for at der kan gives kommunalt tilskud til andre former for kulturelle 

aktiviteter i de fleksible sale. 

I forbindelse med regnskabsaflæggelse for budget 2017 vil biografens budget blive 

vurderet med henblik på en eventuel justering. 

 

Økonomi/personale 
Kommunal støtte på 0,5 mio. Kr. årligt Jf. Bekendtgørelse om tilskud til biografer, herunder 

EU´s de minimis-forordning. 

 

Sagens tidligere behandling 
Kommunalbestyrelsen den 28. april 2014 

 

Bilag 
-    Budget udarbejdet af rådgivningsfirmaet PwC 

-    Revideret biografbudget for 2017 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-03-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte det reviderede budget for biograffunktionen i 

Kulturhus Trommen.  

Alexander Jonsbak (V) stemte imod det årlige tilskud. 

 

Fraværende: 

Jan H. Klit (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   17/334 

Journalnr.:   00.32.10S00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  22.03.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Mette Rasmussen 

 

Årsregnskab 2016 på Sport-, Fritid og 

Kulturudvalgets område 

 
Baggrund 
Årsregnskab er udarbejdet på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område. 

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at indstille til Økonomiudvalget 

og Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2016 godkendes. 

 

Sagsfremstilling 
Hovedtallene for Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område kan ses i bilag 1 

  

Biblioteket 

Området viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.  Se bilag 2 

  

Mindreforbruget skyldes et mindre indkøb af materialer samt et faldende prisniveau på 

bøger og online-tjenester, det skyldes også ikke genbesatte årsværk. Derudover har det 

ikke været muligt at afholde så mange arrangementer som budgetteret, grundet 

ombygning af især Lilletrommen. 

  

Regnskabsåret har været præget af en del investeringsaktivitet i forhold til at tilpasse 

biblioteket til yderligere selvbetjeningsløsninger og udvidet åbningstid. 

  

  

Kultur og Fritid 

På området er der et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.  Se bilag 3 

  

Mindreforbruget på området skyldes primært mindre energiforbrug end forventet samt 

uforbrugte puljemidler 

  

Museer har et mindreforbrug på 5,33 % området omhandler drift og tilskud vedrørende 

kommunens andel i Museum Nordsjælland, har der været et mindre energiforbrug end 

forventet. Ligeledes er det gældende for udstillingshuset Fuglsanghus. 
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Andre kulturelle opgaver har et mindreforbrug på 47,75 %, dette skyldes primært ledige 

puljemidler. 

  

Fælles formål har et mindreforbrug på 55,83 % området dækker over Fritidshuset og der er 

forbrugt under halvdelen af energi i forhold til det forventede. 

  

Folkeoplysende voksenundervisning har et merforbrug på 5,61 %. Merforbruget ses 

primært i forhold til de mellemkommunale refusioner på folkeoplysningsområdet og hvor 

Hørsholm Kommune har en restance med nabokommuner. 

  

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde har et mindreforbrug på 19,24 % området 

dækker over aktivitetstilskud til foreninger, sommerferieaktiviteter og idrætsordningen, 

hvor man især ser et mindreforbrug i forhold til Idrætsordningen.  

  

Lokaletilskud hat et merforbrug på 11,06 %. Merforbruget skyldes, at de frivillige 

foreninger har haft øgede tilskudsberettigede udgifter til egne og lejede lokaler. 

  

På anlægssiden er der her tale om anlægstilskud til etablering af udestald ved Hørsholm 

Ridehus, anlægget er afsluttet med indvielse medio 2016. Se bilag 4 

  

  

Musikskolen og Trommen 

Området viser samlet et mindreforbrug på 0.8 mio. kr. Se bilag 5 

  

Musikskolen har et merforbrug på 4,47 % dette skyldes især, at budgetforudsætningerne 

vedrørende statsrefusion ikke er opnået. Der er ligeledes et merforbrug på den almene 

drift. 

  

Trommen har et mindreforbrug på 16,79 % dette skyldes uforbrugte midler til 

biograffunktion, der først tages i brug i 2017. Det skyldes også mindre aktivitet i 

forbindelse med ombygning af trommen 

  

Idrætsparken 

Området viser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Se bilag 6 

  

Mindreforbruget dækker blandt andet over at driftstilskudsaftalen med Hørsholm Rungsted 

Tennisklub ikke er benyttet fuldt ud. Og så er der et mindreforbrug i Hørsholm Hallen der 

skyldes et udsving i energiomkostningerne der skyldes en defekt el-måler der har medført 

en stor tilbagebetaling fra leverandøren 

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om 

årsregnskab 2016, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt 

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

  

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på 

møderne henholdsvis den 6. april 2017 og 24. april 2017. 

  

Overførsler fra regnskab 2016 til budget 2017 behandles i særskilt dagsordenspunkt på 

økonomiudvalgsmødet den 15. marts 2017 og kommunalbestyrelsesmødet den 27. marts 

2017. 
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Bilag 
-    Bilag 1 - Udvalgstabel - SFKU 

-    Bilag 2- Beretning og opfølgning på økonomi pol 60 Biblioteket 

-    Bilag 3 - Beretning og opfølgning på økonomi pol 61 Kultur og fritid 

-    Bilag 4 - Anlægsoversigt - Kultur og Fritid.pdf 

-    Bilag 5 - Beretning og opfølgning på økonomi pol 62 Musikskolen og Trommen 

-    Bilag 6 - Beretning og opfølgning på økonomi pol 63 Idrætsparken 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-03-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at 

godkende årsregnskab 2016. 

  

 

Fraværende: 

Jan H. Klit (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  4 

Acadre sagsnr.:   17/1471 

Journalnr.:   00.30.00Ø00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  22.03.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Neel Christina Hansson 

 

Budget 2018: Udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner på Sport-, Fritid- og 

Kulturudvalgets område 

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

møderne i marts drøfte de af administrationen udarbejdede udkast til budgetreduktioner og 

beslutte eventuelle justeringer, samt bestille udarbejdelse af forslag til budgetønsker.  

  

På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område skal der udarbejdes forslag til 

budgetreduktioner for minimum 0,44 mio. kr. De af administrationen udarbejdede forslag 

til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 1 mio. kr. i 2018. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget: 

  

·         Drøfter de udarbejdede forslag til budgetreduktioner på 

udvalgets område 

·         Beslutter eventuelle justeringer til udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner på udvalgets område 

·         Beslutter hvilke forslag til budgetønsker, som administrationen 

skal udarbejde 

 

Sagsfremstilling 
Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 19. jan. 2017, at der på de enkelte 

politikområder skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 14 mio. kr. 

Sport-, Kultur- og Fritidsudvalgets andel heraf udgør 0,44 mio. kr. 

  

Budgetreduktioner 

De af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 1 mio. 

kr. i 2018. 

  

Se bilag for en oversigt over forslag til budgetreduktioner, samt en uddybende beskrivelse 

af budgetforslagene. 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 22-03-2017   Side 10 

 

Budgetønsker 

Udvalget skal tage stilling til, om og hvilke konkrete forslag til 

budgetønsker, som administrationen skal udarbejde. 

  

  

  

Den videre proces 

På udvalgsmødet drøfter Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget de udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner og beslutter eventuelle justeringer. Umiddelbart efter beslutningerne på 

fagudvalgsmødet udarbejder administrationen de endelige forslag til budgetreduktioner, 

som præsenteres på udvalgets møde i maj. Efter godkendelse i udvalget, videresendes 

samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 21. juni 2017. De 

endelige forslag vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 25.-26. august 2017. 

 

Økonomi/personale 
Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af 

arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2018-2021. 

 

Kommunikation 
Intet at tilføje. 

 

Bilag 
-    SFKU, budgetforslag, martsmøde, budget 2018-2021 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-03-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøftede de udarbejdede forslag til budgetreduktioner på 

udvalgets område og tilsluttede sig disse uden justeringer. 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget havde ingen forslag til budgetønsker. 

 

Fraværende: 

Jan H. Klit (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  5 

Acadre sagsnr.:   17/3521 

Journalnr.:   18.20.00A00 

Sagsforløb:  SFKU, ØU, KB - Åben sag  

Mødedato:  22.03.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Henriette Rude Brytygier 

 

Frigivelse af midler fra idrætspulje til investeringer 

i idrætsparken 

 
Baggrund 
I forlængelse af budgetaftale 2017-2020, har administrationen i samarbejde med brugerne, 

disponeret midler til udvikling af idrætsparken, hvorfor der nu søges om frigivelse. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sport- Fritid- og Kulturudvalget indstiller en frigivelse af 

anlægsmidler svarende til 1.16 mio. kr. fra idrætspuljen, til Økonomiudvalget og 

efterfølgende Kommunalbestyrelsen. 

 

Sagsfremstilling 
Som en del af budgetaftale 2017-2020 blev aftaleparterne enig om at bevillige midler til 

generelle investeringer i Idrætsparken. I alt er der i budgetaftalen afsat 38 mio.kr, fordelt 

ved: 3 mio. kr. i 2017, 5 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. i 2019 og 2020.   

  

Aftalepartnerne pointerede at investeringerne skulle disponeres i samarbejde med 

Idrætsrådet, således at brugerne høres i forhold til udvikling af idrætsparken. 

  

Administrationen har i foråret 2017 været i dialog med Idrætsrådet, og fremlagt en række 

opgaver samt investeringer som er med til at løfte kvaliteten i Idrætsparken samt stimulere 

nye muligheder. 

  

Administrationen søger derfor om frigivelse af midler til: 

-      Udskiftning af lys på kunstgræsbanen – nu oplyses hele banen. 

-      Renovering af rullehockeybanen – nyt underlag, lys og bander. 

-      Reetablering af græsareal ved fodboldbanerne – større spilbart areal. 

-      Adgangsregulering til stadion – opsætning af pullerter forhindre bilkørsel. 

-      Nye elementer til skatebanen – stimulering af street-skating. 

-      Nyt lydanlæg i Hørsholmhallen – udskiftning af et 25 år gammelt anlæg. 

Samlet beløb 1,16 mio. kr. Rest på 1.84 mio. kr. er overført til videre disponering i 2018. 

 

Økonomi/personale 
Bevillingsskema 

Beløb hele kr.  
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Tillægsbevilling 
Indeværend

e år 

Overslagså

r xxxx 

Overslagså

r xxxx 

Overslagså

r xxxx 

Overslagså

r xxxx 

 

Drift 
     

Politikområde: 
     

 

Anlæg 
     

Politikområde: 
     

 

I alt 0 0 0 0 0 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels

e) 
     

Politikområde:63 1.160.000 kr. 
    

Politikområde: 
     

      

I alt 1.160.000 kr. 0 0 0 0 

  

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-03-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen at godkende en frigivelse af anlægsmidler svarende til 1,16 mio. fra 

idrætspuljen 

 

Fraværende: 

Jan H. Klit (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  6 

Acadre sagsnr.:   17/3185 

Journalnr.:   20.00.00I00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  22.03.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 

 

Erhvervsforeningen Rungsted Havn søger 75.000 

kr. til afholdelse af havnefestival 2017 

 
Baggrund 
Erhvervsforeningen Rungsted Havn har fremsendt ansøgning om støtte til afholdelse af en 

havnefestival på Rungsted Havn den 23.-27. august 2017.  

 

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

støtte Erhvervsforeningen Rungsted Havn med: 

1)    75.000 kr. fra kultur- og fritidspuljen. 

2)    En underskudsgaranti på op til 75.000 kr., eller et alternativt beløb, fra kultur- og 

fritidspuljen. 

 

Sagsfremstilling 
I fremsendte ansøgning (bilag 1) og folder (bilag 2) ønsker Erhvervsforeningen Rungsted 

Havn at afholde en festival over 5 dage, og håber i den forbindelse at kunne tiltrække op til 

3-4.000 gæster. Dette vil man gøre ved, at tilbyde en lang række aktiviteter under mottoet 

”Et hav af oplevelser”. Alle aktiviteterne er kendetegnet ved at fremme kendskabet til 

Rungsted Havn, havnens forretninger, restauranter og fritidsaktiviteterne. Herudover ser 

erhvervsforeningen markedsføringsfordele ved at skabe synergi mellem kommunens øvrige 

erhvervs- og fritidsliv i nogle smukke og understøttende rammer.  

  

Det endelige program er endnu ikke på plads, men erhvervsforeningen håber at 

havnefestivallen, udover at styrke samarbejdsrelationerne mellem havnens brugere, 

ligeledes vil henvende sig til især familier samt svenske turister som tidligere har været 

godt repræsenteret, da havnefestivallen blev afholdt i 2013-2015. Nogle af de planlagte 

aktiviteter spænder fra modeopvisning til helikopterflyvning, zumba og dykning med 

brandvæsnet, og der vil således være en bred vifte af aktiviteter og tilbud.  

  

Som en del af programmet ønsker man at afholde nogle store koncerter om fredagen og 

lørdagen. Udgifterne til dette udgør ca. halvdelen af festivalens samtlige omkostninger. 

Erhvervsforeningen arbejder løbende på at skaffe sponsorater, men forventer i fremsendte 

ansøgning et underskud på ca. 125.000 kr. Havnefestivallen er ifølge arrangørerne en non-

profit begivenhed, som har til hensigt at udbrede kendskabet til havnen og erhvervslivet.  
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I 2014 bevilligede Sport-, Fritid- og Kulturudvalget en underskudsgaranti på 50.000 kr. Det 

viste sig dog, at Erhvervsforeningen ikke behøvede at benytte sig af underskudsgarantien. 

I 2015 besluttede Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ikke at støtte projektet, da man ikke 

ønskede at støtte kommerciel virksomhed. 

  

Erhvervsforeningen Rungsted Havn ansøger om et tilskud på 75.000 kr. Skulle Sport-, 

Fritid- og Kulturudvalget ønske at støtte havnefestivallen, kan det være en mulighed at yde 

støtten som en underskudsgaranti. En underskudsgaranti overflødiggøres, hvis regnskabet 

viser at sponsorater samt øvrige indtægter er dækkede i forhold til omkostningsniveauet. 

En underskudsgaranti vil ligeledes være passende i forhold at arrangementet skal være 

non-profit. 

  

Til orientering afholder Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ”Kulturdag 2017” den 19. august 

på ridebanen. Endvidere planlægger Kræftens Bekæmpelse af afholde ”Stafet for Livet” den 

26.-27. august på ridebanen. 

 

Økonomi/personale 
Fremsendt budget fra Erhvervsforeningen Ruingsted Havn: 

  

Basereret på erfaringerne fra tidligere år, er følgende foreløbige budget opstillet: 

  

Udgifter, i kr.: 

Koncerter fredag, lørdag                                  75.000 

Telte, scene, lys og lyd                                              75.000 

Annoncer, bannere m.v.                                            75.000 

Kulturelle aktiviteter                                         35.000 

Børneaktiviteter                                              35.000 

Forplejning af frivillige                                               15.000 

Uforudsete udgifter                                                   15.000 

I alt                                                                        325.000 

  

Finansiering, i kr.: 

Fra Erhvervsforeningens medlemmer                  50.000 

Udstillere                                                                 75.000 

Sponsorer                                                         75.000 

I alt                                                                  200.000  

  

Forventet underskud i kr.:                                -125.000 

  

Der er pt 220.000 kr. tilbage i Kultur- og fritidspuljen. 

 

Bilag 
-    Bilag 1_Ansøgning fra Erhversforeningen Rungsted Havn, Havnefestival 2017, 75000 

kr.pdf 

-    Bilag 2_hvervefolder_2017.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-03-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at støtte Erhvervsforeningen Rungsted Havn 

med en underskudsgaranti på 50.000 kr. 
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Fraværende: 

Jan H. Klit (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  7 

Acadre sagsnr.:   17/2916 

Journalnr.:   18.00.00G01 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  22.03.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Henriette Rude Brytygier 

 

Ansøgning fra Hørsholm Svømmeklub 

 
Baggrund 
Hørsholm Svømmeforening søger om tilskud på op til kr. 31.960,00 til finansiering af 

materialer til nyt banetov samt stopure. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter om udvalget ønsker 

at støtte Hørsholm Svømmeforening med op til 31.960,00 fra Kultur- og Fritidspuljen. 

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Svømmeklub har et meget nedslidt banetov, der skal udskiftes og mangler dertil 

stopure.  

  

I maj er den årlige Hørsholm Svømmecup med 300 elitesvømmere fra forskellige klubber. 

  

Klubben ønsker derfor at dels udskifte banetovet inden dette arrangement, dels indkøbe 

stopure og søger udvalget om støttemidler hertil. 

 

Økonomi/personale 

Bølgebrydende banetov Midi (Ø110 mm) - 25 m, 5 stk. 
 kr. 24.125,00  

JB-20 Linekrog - "klump" til nøglehulsbeslag - 10 stk. 
 Kr. 3.600,00  

RightOn Stopur med 100 memory og frekvens (Sort) 10 stk 
 kr. 2.360,00  

Fragt  Kr. 1.875,00  

I alt  kr. 31.960,00  

  

Prisen er inkl. Moms 

  

Der er d.d. kr. 438.065,00 tilbage i kultur- og fritidspuljen. 

 

Bilag 
-    Ansøgning af midler 

-    Ansøgning af midler - TIlbud på banetov.pdf 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-03-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker ikke at imødekomme ansøgningen fra Hørsholm 

Svømmeklub, idet Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ikke yder støtte til klubbers brug af 

rekvisitter. 

 

Fraværende: 

Jan H. Klit (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  8 

Acadre sagsnr.:   16/8342 

Journalnr.:   02.00.00P20 

Sagsforløb:  SFKU, SU - Åben sag  

Mødedato:  22.03.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Charlotte Breinholt 

 

Orientering om nedtagelse af parkourbane 

 
Baggrund 
  

I forbindelse med etablering af ny træningsskøjtehal, i Hørsholm Idrætspark, nedtages 

parkourbanen for at skabe plads til ekstra parkeringspladser jf. lokalplan 160.   

 

Forslag 
  

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid og Kulturudvalget og Sundhedsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Parkourbanen er placeret på græsarealet ved Stadionálle lige syd for skaterparken og tæt 

ved idrætsparken, Vallerød Skole og gymnasiet.  

  

Formålet med parkourbanen er at skabe, nye inspirerende rammer for fysisk aktivitet og 

socialt samvær for unge. Ifølge Ungdomsskolen, Hørsholms Idrætspark og Vallerød Skole 

er der dog ikke den store aktivitet på parkourbanen grundet udformning og placering. 

  

Etablering af parkourlignede aktiviteter i idrætsparken vil pågå i forbindelse med 

idrætspuljen på 38 mio. der løber over de næste 4 år. 

 

Økonomi/personale 
  

Udviklingen og opsætningen af nuværende parkourbane er finansieret af 

sundhedspuljemidler fra Sundhedsudvalget.  

  

De årlige driftsudgifter på 21.900 kr. vil blive ført tilbage til kassen. 

 

Sagens tidligere behandling 
Sundhedsudvalget 30.09.2010 

  

Miljø- og Planlægningsudvalget 22.12.2010 

  

Miljø- og Planlægningsudvalget 01.06.2011 
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Sport-, Fritid og Kulturudvalget 01.06.2011 

  

Sundhedsudvalget 23.06.2011 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-03-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 

Jan H. Klit (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  9 

Acadre sagsnr.:   
 

Journalnr.:   
 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  22.03.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 

 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-03-2017 
Administrationen orienterede om: 

·         Status på udbudsprocessen på Træningsskøjtehallen. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 

afholder ekstraordinært møde d. 3. april. 

·         At der afholdes møder med interessenter med henblik på anvendelsesmuligheder for Jagt 

og Skovbrugsmuseet. Der afholdes temamøde herom d. 24. april. 

·         At der er lavet imidlertid aftale med et vagtselskab, som skal forhindre uro i Kulturhus 

Trommens parkeringskælder. 

·         Programmet for åbningen af de fleksible sale i Kulturhus Trommen d. 30. marts. 

 

Fraværende: 

Jan H. Klit (C) 
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Bilagsoversigt 
 

Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben Budget udarbejdet af rådgivningsfirmaet PwC 2292501 

2 Åben Revideret biografbudget for 2017 2292475 

3 Åben Bilag 1 - Udvalgstabel - SFKU 2273184 

3 Åben Bilag 2- Beretning og opfølgning på økonomi pol 60 Biblioteket 2279844 

3 Åben 
Bilag 3 - Beretning og opfølgning på økonomi pol 61 Kultur og 

fritid 
2279851 

3 Åben Bilag 4 - Anlægsoversigt - Kultur og Fritid.pdf 2283066 

3 Åben 
Bilag 5 - Beretning og opfølgning på økonomi pol 62 Musikskolen 

og Trommen 
2279853 

3 Åben Bilag 6 - Beretning og opfølgning på økonomi pol 63 Idrætsparken 2279854 

4 Åben SFKU, budgetforslag, martsmøde, budget 2018-2021 2287771 

6 Åben 
Bilag 1_Ansøgning fra Erhversforeningen Rungsted Havn, 

Havnefestival 2017, 75000 kr.pdf 
2282521 

6 Åben Bilag 2_hvervefolder_2017.pdf 2282522 

7 Åben Ansøgning af midler 2279600 

7 Åben Ansøgning af midler - TIlbud på banetov.pdf 2279602 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget  22-03-2017   Side 22 

 

 

 

 

 

 

 

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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