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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   14/22240 
Journalnr.:   20.00.00A26 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  28.01.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Søren Nabe-Nielsen 
 

Kravspecifikationer til stole til Tromme- og 

Lilletrommesalen 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen har d. 26. oktober 2015 valgt Rambøll som totalrådgiver til 

etablering af fleksible sale i Kulturhus Trommen. Som en del af aftalen med Rambøll er der 

udarbejdet kravsspecifikationer på bl.a. stolene til Tromme- og Lilletrommesalen med 

henblik på et efterfølgende udbud. På mødet vil Rambøll orientere om udbuddet og 

præsentere samt give udvalget mulighed for at afprøve, eksempler på stole til de to sale, 

der opfylder kravspecifikationerne til stolene. 

 

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

efterretning.  

 

Sagsfremstilling 
  

  

Med henblik på at præcisere kravspecifikationerne i udbudsmaterialet til projekt fleksible 

sale i Kulturhus Trommen deltager repræsentanter fra projektets totalrådgiver, Rambøll, på 

udvalgsmødet. Til mødet medbringer Rambøll den tilbudte stol, til vurdering og test. 

Herudover medbringes 2-3 andre stoletyper samt tekstilprøver. Stoleudvalget vil vise et 

udsnit af de funktionsmuligheder stolen kan have.  

Såfremt der ønskes komfort og funktioner ud over det i udbuddet specificerede, kan 

Rambøll efterfølgende specificere omkostningerne hertil. Derudover gør Rambøll 

opmærksom på, at den viste stol kan afvige i design i forhold til den endelige stol, da stolen 

skal i udbud og leverandøren kan være en anden.  

Udbudsmuligheder og evt. begrænsninger i forhold til dette kan drøftes på mødet. 

Som det fremgår af tidsplanen, vedlagt som bilag, udsendes udbudsmaterialet primo marts 

med påbegyndelse af efterfølgende licitation juni, 2016. Jf. udbudsbetingelserne for valg af 

totalrådgiver og aftale med Rambøll vælger Rambøll de endelige stole, på baggrund af de 

indkomne tilbud.    

 

Bilag 
-    Tidsplan for fleksible sale og biograffunktion 14.12.2015.pdf 

-    Notat_kravspec_stole-01.pdf 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-01-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønskede at blive præsenteret for stole med endnu 

bedre komfort end de foreslåede. Administrationen arbejder i samarbejde med Rambøll 

på alternative forslag og beregner økonomiske konsekvenser. 

 

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

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   15/23106 
Journalnr.:   21.00.10I00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  28.01.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Hørsholm Bibliotek - orientering og status 

 
Baggrund 
Hørsholm Bibliotek fremlægger årligt udviklingen på biblioteket og ønsker også i denne 

forbindelse at orientere om tiden efter modernisering af Kulturhus Trommen. 

 

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

efterretningen. 

 

Sagsfremstilling 
På mødet deltager lederen for biblioteket, Marianne Wulff. 

  

Udvikling på biblioteket 

Hørsholm Bibliotek har pr. 1. januar 2016 været i det moderniserede Kulturhus Trommen i 

lidt over ét år, og har i denne periode tilbudt flere aktiviteter og tiltrukket besøgende ved, 

at der nu er plads til leg, læring, mødeaktiviteter og fordybelse. Det nye bibliotek har 

udvidet åbningstiden betragteligt og er åbent for borgerne alle årets dage. I ydertimerne er 

der selvbetjening. Dette har været en stor succes som mange benytter sig af, særligt 

børnefamilier i weekender, og studerende på formiddage og aftener. 

Med hensyn til udlånet så er der gennem de sidste 5 år sket en gennemsnitlig nedgang af 

det samlede udlånstal på ca. 3 % pr. år. For perioden 2010-2015 er udlånet faldet med 18 

%. Dette skyldes især et fald i udlån af musik på 65 %, samt at udlånet af voksenbøger er 

faldet med ca. 20 % de sidste 5 år.  

  

I forhold til oversigt med statistik for besøgstal, udlån og aldersfordeling henvises til bilag 

1. 

  

Tiden efter modernisering af Kulturhus Trommen 

Biblioteket arbejder meget med balancen mellem det øgede aktivitetsniveau og borgernes 

ønske om fordybelse og ro. Legeområdet tiltrækker mange glade børn og forældre og 

benyttes en gang imellem på samme vilkår som andre offentlige legepladser, og for at 

imødekomme udfordringer med larm og rod, er der blevet brugt ressourcer på at påvirke 

de besøgende. Biblioteket har dog ikke helt oplevet de ønskede resultater, og en ny APV-

måling, viser at personalet er generet af støjen fra legeområdet. Som et nyt tiltag påregner 

biblioteket derfor i starten af 2016 at opsætte lydabsorberende plader på vægge ved 

børneområdet. 
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I 2015 har biblioteket oplevet, at en gruppe unge har ødelagt inventar, ryger og drikker og 

generer andre brugere. Til tider har de fremvist truende adfærd overfor personale og andre 

besøgende. For at imødekomme brugernes og personalets behov for tryghed, er der derfor 

hyret et vagtselskab, som sikrer lukning af Kulturhuset og fungerer som mulig tilkaldevagt. 

Ydermere har kommunens SSP-konsulenter fået kontor i Kulturhuset, hvilket også har 

været en stor hjælp i arbejdet med de udfordrende unge. Derudover arbejder Hørsholm 

Kommune, på tværs af centre, på at udvikle og styrke indsatsen overfor udsatte grupper af 

børn og unge, til glæde for borgere og medarbejdere.  

  

I løbet af det seneste år har biblioteket rationaliseret og effektiviseret flere 

arbejdsprocesser. Ydermere er digitaliseringen af biblioteksydelserne og formidlingen 

intensiveret betragteligt, og bibliotekets organisation består nu af en biblioteksleder med 4 

teams; Viden, Oplevelse, Børn og Administration.  

  

Med skolereformen er skolerne blevet meget interesseret i at bruge biblioteket. Alene i 

2015 har Hørsholm Bibliotek været i kontakt med 55 klasser der enten har været på besøg 

på biblioteket eller hvor bibliotekarer har været på ”book-talks” i klasser på skolerne. 

Derudover har bibliotekets tilbud til skolerne om foredraget ”Digital dannelse” været en 

succes og tilbuddet fortsætter i 2016. Biblioteket og Studiecentret på gymnasiet har 

ligeledes intensiveret samarbejdet, og der er nu særligt fokus på, at få de studerende til at 

benytte e-artikler og e-fagbøger. 

  

Med renoveringen af Kulturhus Trommen er der også etableret et øget samarbejde med de 

øvrige institutioner i Kulturhuset og Center for Kultur og Fritid. Musikskolen og Biblioteket 

har haft fælles arrangementer om musik og leg for børn samt musikforedrag for voksne. 

  

I forhold til brug af mødelokaler efter moderniseringen, da viser stikprøver at benyttelsen 

af mødelokalerne generelt er spredt på tværs af åbningstid samt årstid. Hvor f.eks. 

projektrummet ikke benyttes ret meget i nogle perioder, er det til gengæld større 

belægning på Lille Trommen og mødelokalet Caroline Mathilde. Overordnet er der en 

gennemsnitlig årlig belægning på 22 % i tidsrummet 8-22 gennem hele året, og stikprøven 

viser at der ikke er nogen overordnede tendenser i forbruget af lokalerne andet end en 

generel jævn fordeling hen over åbningstiden. Se evt. bilag 2. 

 

Bilag 
-    Bilag 1 

-    Bilag 2 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-01-2016 
Marianne Wulff orienterede om bibliotekets udvikling det sidste år. Sport-, Fritid- og 

Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

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

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   16/152 
Journalnr.:   18.15.00G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  28.01.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marie Kyhn 
 

Lokaletilskud 2016 til oplysningsforbundene 

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

Seniordanserforening søger om lokaletilskud for året 2016.  

Sidste år blev det vedtaget at lave en ny fordelingspraksis, som fordeler støtten i forhold til 

afholdte aktivitetstimer i det ansøgte lokale året forinden. Dette, for at sikre en mere fair 

og reel fordeling af midlerne.   

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender: 

  

1. fordelingen af lokaletilskuddet til Hørsholm Seniordanserforening 
og LOF i forhold til foregående års afholdte aktivitetstimer 

  

2. at FOF tildeles lokaletilskud efter tal fra 2015, idet FOF ikke 

endnu har indleveret deres ansøgning til lokaletilskud for året 
2016 

  

3. at overskuddet på 16.958 kr. fordeles ligeligt mellem FOF og LOF, 

såfremt deres aktivitetstimer stiger i 2016.  

 

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 

(2016: 100 pct. 128,65 kr., 75 pct. 96,48 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 
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fremadrettet at regulere lokaletilskuddet til oplysningsforbundene, skal reguleringen ske i 

forbindelse med budgetprocessen.  

I forhold til bevægelseslokaler i dagtimerne har administrationen ikke kunne stille egne 

lokaler til rådighed, da både skoler og Louiselund selv benytter disse. 

  

Oplysningsforbundet FOF har ikke endnu indleveret ansøgning til lokaletilskud for året 

2016. Derfor tager administrationen udgangspunkt i tilskudstallet for sidste år. Tallene fra 

2015 er dog endnu ikke afregnet med FOF, da vi også mangler disse indberetninger, 

hvorfor administrationen vil efterregulere tilskudstallet, så snart vi modtager FOF’s 

ansøgning for 2016. 

  

Da både LOF og Hørsholm Seniordanserforening afventer svar i forhold til, om de også i år 

modtager tilskud til ansøgte lokaler, kan fordelingen af tilskud ikke rykkes. 

  

I nedenstående skema er en oversigt over det antal timer, der søges tilskud til i år, samt 

de timer, der er ydet tilskud til sidste år. 

  

Oplysningsforbund/ 

lokale 

Timeantal 

2016/ 

lejeudgift 

Maksimalt 

tilskud 

Aktivitetstimer 

i 2015 /tilskud 

Tilskud 2016 

jf. aktivitets-

timer i 2015 

FOF/Living academy ? ? Endnu ikke 

afreget 

240 t. x 96,5 kr. 

23.160 kr. 

FOF/ Selmersbo, 

motionslokalet 

? ? Endnu ikke 

afreget 

118 t. x 96,5 kr. 

11.387 kr. 

FOF/ Hovedgadens 

Fysioterapi, 

træningslokale 

? ? Endnu ikke 

afreget 

78 t. x96,5 kr. 

7.527 kr. 

FOF/ Ådalsparken, 

selskabslokalet 

? ? Endnu ikke 

afreget 

60 t. x 96,5 kr. 

5.790 kr. 

FOF/ Instituttet, 

Hovedgaden 16, 

motionslokalet 

? ? Endnu ikke 

afreget 

160 t. x 96,5 kr. 

15.440 kr. 

Hørsholm 

Seniordanserforening 

/Kokkedal Kirkes 

Sognegård 

56 t. /2.800 

kr. 

2.800 kr. 56 t. x 50 kr. 

2.800 kr. 

56 t. x 50 kr. 

2.800 kr. 

LOF/ Breelteparkens 

varmtvandsbassin 

189 t. 

/41.580 kr. 

18.238 kr. 171 t. x95 kr. 

16.245 kr. 

189 t. x 96,5 kr. 

18.238 kr.  

  

Tilskud 2016 i alt  

        

84.342 kr. 

 

Kommunens budget 

2016 

        

  

101.300 kr. 

 

Difference mellem 

budget og 

        

16.958 kr. 
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maksimalt tilskud 

  

I 2015 var der ligeledes en mindre difference mellem kommunens budgettal og ansøgte 

lokaletilskud. Her besluttede udvalget, at De to oplysningsforbund FOF og LOF kunne ”dele” 

overskuddet såfremt, hvis deres aktivitetstimetal skulle stige. For LOF’s vedkommende, 

steg det med 18 timer, hvilket er en mindre udbetaling på kr. 1.710. 

 

Økonomi/personale 
                                                                                

Hørsholm Kommunes budgettal 2016 for lokaletilskud til 

oplysningsforbund:     

101.300 kr. 

2016 lokaletilskud til oplysningsforbundene: 84.342 kr. 

Difference:          16.958 

kr.           

  

  

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-01-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte administrationens forslag om at fordele 

lokaletilskuddet til Hørsholm Seniordanserforening og LOF i forhold til foregående års 

afholdte aktivitetstimer og at FOF tildeles lokaletilskud efter tal fra 2015. Desuden fordeles 

overskuddet ligeligt mellem FOF og LOF, såfremt deres aktivitetstimer stiger i 2016. 

 

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

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   15/23958 
Journalnr.:   20.00.00Ø40 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  28.01.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Kultur- og Fritidspuljen 2016, indledende 

disponeringer 

 
Baggrund 
Administrationen har modtaget ansøgninger til Kultur- og Fritidspuljen, som forelægges 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets beslutning. Samtidigt orienteres om allerede disponerede 

puljemidler. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår på baggrund af indkomne ansøgninger, at udvalget beslutter, om 

man ønsker at støtte ansøgninger og aktiviteter for op til 357.500 kr. fra Kultur- og 

fritidspuljen. 

 

Sagsfremstilling 
På årets første udvalgsmøde behandler Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ansøgninger til 

Kultur- og fritidspuljen, som er tilbagevendende. Ydermere orienteres der om allerede 

bevilligede tilskud. På kulturområdet kendetegnes mange af aktiviteterne, der er støttet 

gennem puljemidlerne, for at være traditionsrige arrangementer som foreninger og 

institutioner i Hørsholm gennem mange år har stået for. 

  

I 2016 bortfalder tidligere disponerede tilskud til ”Kultur Metropol København” og ”Natur 

der Bevæger”. I forhold til ”Musical i Trommen” har Trommen fremsendt ny ansøgning, idet 

tidligere beslutning vedrørte musical i perioden 2014 og 2015. Endeligt blev det besluttet 

på møde den 25. februar 2015, at den årlige ansøgning fra Aktivitetskomiteen vedrørende 

11 udstillinger i Fuglsanghus, blev konverteret til en fast bevilling (121.920 kr. i 2016). 

Således er der 663.180 kr. tilbage i Kultur- og Fritidspuljen 2016.  

  

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget kan beslutte, om man ønsker at støtte: 

1. Musical i Trommen, 240.000 i 2016, og 240.000 i 2017 

2. Fælleskommunalt Børnekorstævne, 10.000 kr. 

3. Karen Blixen Museet, kulturelle formidlingsaktiviteter for børn og 

unge, 72.500 

4. Hørsholm Musikforening, 35.000 kr. til afholdelse af 5 
musikarrangementer i Trommen. 

Se bilag 1 for yderligere detaljer. 
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På møde den 25. november 2015, udtrykte Sport,- Fritid- og Kulturudvalget ønske om at 

modtage en ansøgning fra Trommen om tilskud til teater, da der ikke var indkommet 

foreningsansøgninger. Efterfølgende har Trommen fremsendt ansøgning. Denne afventer på 

grund af en pågående revisionsundersøgelse igangsat af Økonomiudvalget. 

  

Administrationen foreslår, at udvalget drøfter, om man ønsker at disponere op til 357.500 

kr. til støtte af ovenstående aktiviteter. 

 

Økonomi/personale 
Kultur- og Fritidspuljen 2106:         785.100 kr. 

-Aktvitetskomiteen, Fuglsanghus:    121.920 kr. 

=Tilbage til videre disponering:       663.180 kr.     

  

-1: Musical i Trommen                  240.000 kr. 

-2: Børnekorstævne                     10.000 kr. 

-3: Karen Blixen Museet                72.500 kr. 

-4: Hørsholm Musikforening           35.000 kr. 

I alt ansøgninger:                         357.500 kr. 

  

Skulle udvalget disponere tilskud til ovenstående vil der derefter være 305.680 kr. tilbage i 

Kultur- og fritidspuljen. 

 

Bilag 
-    Bilag 1_indledende disponeringer.docx 

-     ANSØGNING OM STØTTE TIL NYT MUSICALPROJEKT I 2016 2017.docx 

-    Ansøgning Børnekorstævne.pdf 

-    Ansøgning fra Karen Blixen.pdf 

-    Ansøgning fra Muskforeningen om støtte til kulturelle aktiviteter 2016.doc 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-01-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at støtte 

  

1.    Musical i Trommen med 240.000 kr. i 2016 og 240.000 kr. i 2017 

2.    Fælleskommunalt Børnekorstævne med 10.000 kr. 

3.    Karen Blixen Museet med 50.000 kr. Her ønsker udvalget at understrege, at 

der ikke gives støtte til forplejning 

4.    Hørsholm Musikforening med 35.000 

 

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

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  28.01.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-01-2016 
Der blev orienteret om: 

  

·         En kommende rapport om Trommens økonomi 

·         Opgradering af Hørsholm Hallen 

·         Status på forpagtning i Kulturhus Trommen 

  

 

Fraværende: 
Jan H. Klit (C) 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

1 Åben Tidsplan for fleksible sale og biograffunktion 14.12.2015.pdf 2086912 
1 Åben Notat_kravspec_stole-01.pdf 2088297 
2 Åben Bilag 1 2086511 
2 Åben Bilag 2 2091026 
4 Åben Bilag 1_indledende disponeringer.docx 2083256 

4 Åben 
ANSØGNING OM STØTTE TIL NYT MUSICALPROJEKT I 2016 

2017.docx 
2089860 

4 Åben Ansøgning Børnekorstævne.pdf 2082782 
4 Åben Ansøgning fra Karen Blixen.pdf 2082774 

4 Åben 
Ansøgning fra Muskforeningen om støtte til kulturelle aktiviteter 

2016.doc 
2083292 
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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 28-01-2016 


