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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   16/1409 

Journalnr.:   04.01.10P20 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  24.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Anne Winstrup 

 

Legeplads på Nattergaleengen - placering og 

udvælgelseskriterier 

 
Baggrund 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har i maj 2013 afsat kvalitetsfondsmidler til etablering af 

en legeplads i naturmaterialer. Administrationen har foreslået igangsættelse af 

udbudsprocessen af legepladsen på SFKU mødet i juni 2016. På mødet blev det besluttet at 

genoptage sagen på augustmødet med henblik på en drøftelse af, hvad der skal arbejdes 

videre med. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og beslutter: 

 At etablere legepladsen på den i lokalplanen udpegede placering 

og vedtage de foreslåede tildelingskriterier eller 

 At ansøge om en anden placering i området 

 Etablere legepladsen et andet sted i kommunen eller 
 Skrinlægge projektet 

 

Sagsfremstilling 
På mødet i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22. juni 2016 blev det besluttet at 

genoptage sagen på augustmødet med henblik på en drøftelse af, om der skal arbejdes 

videre med: 

 Etablering legepladsen på den i lokalplanen udpegede placering 

eller 

 At ansøge om en anden placering i området 

 Etablering af legepladsen et andet sted i kommunen eller 
 At projektet skrinlægges 

  

Placering 

  

Lokalplanen for Nattegaleengen, herunder placering af ny legeplads blev godkendt af KB i 

marts 2016.  
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I lokalplanprocessens høringsperiode fremkom flere indsigelser fra beboere i området, der 

gav anledning til at rykke placeringen af legepladsen til en placering længere mod sydøst 

end først foreslået. Med denne placering er det sikret, at kælkebakken fortsat kan bruges 

som den gør i dag.  

  

På kortbilag 4 i lokalplanen (kortet er vedlagt som bilag) er der detaljeret taget stilling til 

stier, naturzoner og aktivitetszoner. Denne fordeling er en del af planens grundlæggende 

disponering og har også været et tema i høringssvarene. Administrationen mener derfor, at 

det er tvivlsomt om der kan ændres på placeringen af legepladsen i forhold til lokalplanen. 

  

Såfremt SKFU fastholder en anden placering end den i lokalplanen, kan udvalget beslutte at 

sende en ansøgning til byggesagsteamet, som herefter vil behandle sagen. Dette vil 

forlænge hele projektets tidsplan. 

  

Hvis SKFU beslutter at etablere legepladsen på den i lokalplanen udpegede placering skal 

udvalget beslutte, hvilke tildelings kriterier der skal benyttes ved udvælgelsen af det 

vindende legepladsfirma.  

  

Udvælgelseskriterier 

  

Der bliver indbudt 5 legepladsfirmaer til at byde på opgaven og denne vil blive tildelt efter 

kriteriet ”mest fordelagtige tilbud”. 

  

Det mest fordelagtige tilbud, vil være det forslag, der besluttes gennemført af Sport, 

Kultur- og Fritidsudvalget. Administrationen foreslår følgende kriterier: 

·              Legepladsen skal kunne udføres inden for det givne budget 

·              Legepladsen skal udføres efter det vindende firmas tidsplan 

·              Legepladsen skal opfylde alle europæiske standarter for sikkerhed 

·              Legepladsen skal opfylde så mange af punkterne, som muligt under punktet legepladsens 

udformning i udbudsmaterialet 

·              Udformningen vil blive vægtet med kreativitet 40 %, funktionalitet 40 % og samspil med 

omgivelserne 20 %   

·              Legepladsen skal udføres af miljørigtige (certificerede) materialer. Ved afgivelse af tilbud 

skal der oplyses om anvendte træsorter, samt deres eventuelle overfladebehandling og 

deres pleje. 

·              Legepladsen skal have afledte driftsomkostninger indenfor et rimeligt prisleje. Overslag til 

driftsudgifter skal foreligge sammen med skitsen. 

  

Legepladsens udformning 

  

·              Legepladsen skal udføres i naturmaterialer uden farver. Det overordnede udtryk skal 

være naturnært 

·              Legepladsen skal henvende sig til børn i alderen 3 til 10 år.  

·              Legepladsen skal tilpasses områdets natur og terræn. Hvis det er muligt må enkelte af 

legeredskaberne gerne integreres i krattet. Terrænforskellen kan integreres og 

fremhæves af legeredskaberne. Gerne til at skabe motorisk udfordrende forløb. 

·              Legepladsen skal styrke og stimulere børns fysiske og motoriske færdigheder og 

herunder give mulighed for at balancere, kravle, klatre, svinge mm.  

·              Legepladsen må meget gerne have en kreativ udformning og eventuelt et tema, der 

refererer til fugle eller nattergale som symbol på navnet på det grønne område og 

vejnavnet udfor området. 
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·              Udformningen kan også på anden måde referere til det grønne område og det lille 

vandhul og dermed give det en særlig karakter. 

·              Legepladsen skal placeres på det areal, der er vist på kortbilag 

·              Der skal tages hensyn til kælkebakken og legepladsen må ikke forstyrre mulighederne 

for kælkning  

·              Legepladsen skal have siddemuligheder for voksne og børn 

  

Eksempler på legeredskaber og legepladser fra de indbudte legepladsfirmaer ses på bilag 

med foto. 

  

  

Legepladsen forventes at være klar til indvielse i maj 2017 

 

Sagens tidligere behandling 
SFKU: 24. april 2013 

SFKU: 29. maj 2013 

SFKU: 22. juni 2016 

  

MPU: 18. december 2014 

MPU: 23. juni 2016 

 

Bilag 
-    Kortbilag - Placering af legeplads.pdf 

-    Referencefotos legepladselementer .pdf 

-    bilag 4 - aktivitetsområder 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-08-2016 
Udvalget besluttede, at søge dispensation til anden placering af legepladsen i området, da 

udvalget fandt, at den udpegede placering ligger for afsides/isoleret og ikke kan ses fra 

Nattergalevej. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   16/11967 

Journalnr.:   02.00.00A00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  24.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Henriette Rude Brytygier 

 

Træningsskøjtehal: Inddragelse af brugere  

 
Baggrund 
Der orienteres hermed om status på byggesagsforløb for ny træningsskøjtehal. 

 

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

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogram til Hørsholm Kommunes nye 

træningsskøjtehal, har administration og bygherre inviteret til brugere inddragelsesmøder. 

Brugerne, der er blevet hørt, består dels af foreninger og klubber og dels af fag- og 

driftspersonale.  

  

Der er afholdt i alt tre møder: to særskilte møder for hver interessentgruppe, samt et 

fælles opsamlingsmøde. Ønsker fra brugere er indsamlet og derefter prioriteret i samråd 

med brugere, så de bedst muligt imødekommer interessenternes behov.  

Resultatet af drøftelserne indgår i udarbejdelsen af byggeprogrammet, der færdiggøres i 

slutningen af august. 

  

På møderne med begge interessentgrupper har ønsker og bemærkninger berørt følgende: 

-      Dimensioner på is banen 

-      Omklædningsfaciliteter 

-      Depot- og tørrerum 

-      Træningsrum 

-      Adgangsforhold mellem de to anlæg 

-      Indretning af anlæg med lys, lyd, tavler, mål m.m. 

-      Forhold vedr. mål, seler og andet udstyr til udøvelse af berørte idrætter 

-      Højde på anlæg 

-      Temperatur- og luftfugtighedsforhold 

-      Gulvbelægninger 

-      Låsesystemer  

-      Redskabstyper og systemer til drift 

-      Forventet brug af hallen (Istid) 

  

Brugerne er blevet inviteret til selv at bidrage med punkter og ønsker ud over de punkter 

kommunen har foreslået drøftet. 
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Næste udvalgsbehandlinger: 

-      Den 21. september 2016 vil byggeprogrammet med prioriteringer blive fremlagt 

Sport-, Fritid og Kulturudvalget til godkendelse.  

-      Februar/marts 2017 vil de mulige entreprenører forelægges Sport-, Fritid- og 

Kulturudvalget. 

  

Den overordnet tidsplan er vedhæftet punktet som bilag. 

 

Bilag 
-    Træningsskøjteshal_tidsplan_20160817.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-08-2016 
Udvalget tog orienteringen til efterretning 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   16/398 

Journalnr.:   04.04.00A00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  24.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Henriette Rude Brytygier 

 

Etablering af Padel Tennis baner i Hørsholm 

Kommune 

 
Baggrund 
Selskabet Propadel ønsker at etablere Padel Tennis baner i Hørsholm Idrætspark. 

 

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

  

1)    godkender, at administrationen arbejder mod etableringen af Padel Tennis baner og 

finder en egnet placering i Idrætsparken under forudsætning af at finansieringen af 

de ekstra driftsudgifter findes i forbindelse med budgetforhandlingerne;  

  

2)    drøfter og beslutter hvilken model administrationen skal arbejde videre med ift. 

placering af baner i Idrætsparken; 

  

3)    sender punktet videre til budgetforhandlingerne; 

  

4)    afviser forslaget 

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Kommune har modtaget en henvendelse fra ProPadel vedrørende etablering af 

Padel Tennis baner i Hørsholm Idrætspark (cf. projektforslag fra ProPadel bilag 1 og bilag 

2). 

  

Beskrivelse af Padel Tennis 

Padel Tennis er en ketsjersport, der er relativ ny i Danmark. Der spilles double med samme 

pointsystem som i tennis, på en bane, der minder om en tennis bane, dog lidt mindre 

(20x10m). Banen er indhegnet og på bagsiden er der en glasvæg, som bolden kan spilles 

op imod. Der spilles med et stort bat og bolde, der ligner tennisbolde men er blødere, dvs. 

de er langsommere.  

  

Sportsgrenen har elementer fra tennis, strandtennis og squash og er en meget udbredt 

sport i Spanien og Latinamerika. 

  

Padel Tennis for Hørsholm Kommunes borgere 
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Hørsholm Kommune arbejder mod at understøtte gode oplevelser og fremme det sunde liv 

ved at udvikle idrætten. Et af målene i kommunens Idrætspolitik er at skabe grundlag for, 

at borgerne kan dyrke idræt hele livet såvel i organiserede som uorganiserede 

sammenhænge, samt forbedre de fysiske rammer for idrætten ved at: 

-      stille faciliteter til rådighed; 

-      fokusere på idræt til alle aldersgrupper og målgrupper; 

-      give mulighed for selvorganiserede idrætsudøvere at få adgang til 

idrætsfaciliteter; 

-      behandle ønsker om opførelse af nye eller ombygning af eksisterende anlæg; 

-      garantere en optimal udnyttelsesgrad af idrætsfaciliteterne. 

  

Padel Tennis vurderes at ville kunne understøtte disse mål om at udvikle idrætten til et 

bredt udsnit af borgere i Hørsholm Kommune.  

Sportsgrenen henvender sig meget bredt: 

-      den er mindre teknisk end eksempelvis tennis og har derfor en høj 

indlæringskurve;  

-      den er skånsom mod kroppen og kan derved spilles af de fleste uanset alder og 

fysisk form;  

-      det er en meget social sport og går på tværs af generationer;  

-      der er generelt en stor interesse for ketsjersport i Hørsholm Kommune. 

  

Placering 

ProPadel ønsker at etablerer Padel Tennis baner i Hørsholm Idrætspark. Projektet foreslår 

en mulig placering mellem Tennishallen(Scanomat Hallen) og fodboldbanerne på matr. nr. 

4cz, under Lokalplan 160 delområde A (bilag 1 og bilag 3).Denne placering er dog i dag en 

brand- og flugtveje, hvorfor en alternativ løsning på dette eller alternative placeringer vil 

blive undersøgt. 

  

Der vil i forbindelse med etablering af Padel Tennis bannerne skulle ansøges om 

byggetilladelse og afklares, hvorvidt der skal dispenseres fra lokalplanen. Etableringen af 

banerne vurderes indledningsvis ikke at stride imod lokalplanens principper for den 

foreslået placering. 

  

Udnyttelsesgrad 

Hvad angår den optimale udnyttelsesgrad af arealerne vurderes etablering af Padel Tennis 

baner at være med til at øge udnyttelsesgraden af idrætsparken: 

Banerne vil være forbeholdt Padel Tennis, da bannerne er specifikke til denne sport, men 

banerne vil blive placeret på et areal, der i dag ikke benyttes, og vil derfor udnytte 

idrætsparkens arealer mere effektivt. 

  

Etableringsproces 

Der ses to muligheder for etablering og indretning af Padel Tennis med udgangspunkt i 

matr. nr. 4cz:  

1. Kommunen giver brugsret til et nærmere angivet areal, hvorpå 

Padel Tennis baner kan etableres. Denne model giver den fordel, 

at kommunen har den fulde bestemmelsesret over arealet bortset 

fra de begrænsninger der aftales via en kontrakt. Kommunen kan 

stille krav om at kunne disponere over anlægget så andre 

borgere end klubmedlemmer kan få adgang. 
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2. Kommunen udstykker et areal som overlades til selskabet ved 

kontrakt og giver mulighed for etablering af anlægget som 

bygning på lejet grund. Denne model giver den fordel, at 

kommunen ikke har nogen forpligtelser vedr. indretningen. Til 
gengæld kan vi ikke uden aftale disponere over denne.  

  

Model 1: Set i forhold til sikringen af en sammenhængende og vedligeholdelsesmæssig 

ensartet idrætspark, kan anlægget med fordel driftes af kommunen. Dog vil der ved denne 

model skulle tilføres ekstra driftsmidler og det forventes at medføre et mindre 

ressourcetræk i administrationen (se under Økonomi/personale). 

  

Model 2: Set i forhold til kommunens interne ressourcer samt i forhold til hvordan 

kommunen tidligere har håndteret lignende sager, kan kommunen med fordel udstykke 

arealet og give mulighed for at selskabet opfører anlægget på lejet grund. Dog vil der 

været udgifter til udstykningen (se under Økonomi/personale). 

  

Interessenter 

Hørsholm Kommune er blevet kontaktet af ProPadel, som har indsendt et forslag (bilag 1 

og bilag 2) til etablering af Padel Tennis banner i idrætsparken. ProPadel består af nogle 

Padel Tennis entusiaster, som gerne vil være med til at udbrede sporten i Danmark, og 

ønsker at sporten skal kunne dyrkes i mange år. Derfor har de allieret sig med et spansk 

firma, der i flg. ProPadel producerer propadelbaner af høj kvalitet.  

  

Interessenter fra de to idrætsgrene Tennis og Squash har indledningsvis ytret interesse i 

projektet. Hørsholm Rungsted Tennisklub, HUI Fodbold, Hørsholm Badminton Klub og 

Hørsholm Squash Klub vil inddrages og høres ved en evt. realisering af projektet. 

  

Idrætsrådet er hørt i sagen og har svaret følgende: 

  

Idrætsrådet 

·                      er som udgangspunkt positive for en øget variation af 

idrætsudbuddet i Hørsholm Idrætspark, som herved understøtter DIF/DGI vision 25-

50-25, der indebærer at 600.000 flere danskere skal dyrke idræt eller motion i 

2015, 

·                      skal dog påpege, at investeringsmæssigt er Idrætsrådets 

prioriteringer fortsat et klubhus til udendørsidrætterne og dernæst en boldhal, idet 

Idrætsrådet dog positivt har noteret sig overvejelserne om at bringe rulle hocky 

banen i en brugbar stand, 

·                      ønsker yderligere oplysninger om den egentlige placering af banen, 

idet denne på det foreliggende grundlag ses at grænse op til og evt. konflikte med 

den nuværende kunststofbane, 

·                      er ikke tilhænger af model 2, idet denne uundgåeligt vil begrænse 

kommunens muligheder for evt. at udvikle Hørsholm Idrætspark, jf. erfaringerne 

med tennisbanerne og 

·                      er ikke positive over for evt. forøgede driftsomkostninger, idet 

erfaringerne fra seneste budgetforlig og materialet til det kommende budgetforlig 

tilsiger, at de forøgede driftsomkostninger indhentes ved besparelser på 

kommunens generelle driftsbudget til idrætten i Hørsholm. 
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For så vidt administrationen er orienteret, findes der Padel Tennis baner i København, 

Herlev, Jyllinge og Odense. 

 

Økonomi/personale 
Ved Model 1 vil der skulle tilføres ekstra driftsmidler og dertil forventes et begrænset behov 

for personaleressourcer i administrationen på kultur og fritidsområdet. 

Et første skøn på årlige tilbagevendende omkostninger til drift og administration vurderes 

til omkring 300.000 kroner per år. 

  

Ved Model 2 vil der være omkostninger i forbindelse med udstykningen. Omkostninger til 

udstykning af et areal skønnes at beløbe sig til omkring 50.000-75.000 kroner. 

 

Kommunikation 
Udbredelse af sporten lokalt 

Da det er en relativt ukendt idrætsgren, kan der være udfordringer ved opstarten af den 

nye sportsgren. Erfaringer fra Herlev Kommune, der anlagde i foråret 2015 udendørsbaner, 

viser at interessen er voksende på anden sæson. Dog er banerne for det meste booket i 

seneftermiddag- og aftentimerne.  

  

Projektet drives af ildsjæle, der brænder for at udbrede sporten i Danmark. De anskuer 

sporten som en sport der både kan dyrkes i familien på tværs af generationer, med venner 

uanset niveau og med forretningsforbindelse, som et alternativ til forretningsfrokost eller 

lignende aktiviteter. 

  

Det vurderes på denne baggrund at gruppen bag projektet vil have en interesse i at 

promovere og udbrede kendskab til sporten lokalt. 

 

Bilag 
-    Projektbeskrivelse Padel Tennis i Hørsholm Kommune (bilag 1) 

-    Oplæg til etablering af PadelSport i Hørsholm Kommune.pdf 

-    Oversigts kort over matr. 4cz m. indtegnet placering 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-08-2016 
Udvalget godkendte, at administrationen arbejder videre med etablering af padel tennis 

baner og finder egnet placering i idrætsparken under forudsætning af at finansieringen til 

drift og anlæg findes i de kommende budgetforhandlinger. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  4 

Acadre sagsnr.:   16/11562 

Journalnr.:   04.00.00G00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  24.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 

 

Etablering af hegn mellem skatebanen og stadion 

 
Baggrund 
Administrationen har på vegne af udvalgsformanden for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 

modtaget en forespørgsel fra HUI Fodbold vedrørende etablering af hegn mellem 

skatebanen og stadion. 

 

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

1)    At hegne mellem stadion og skatebanen ved at: 

a.    betale hele beløbet på 39.830 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen 

b.    delvist at støtte hegningen med et beløb fra Kultur- og Fritidspuljen, og hvor 

HUI anbefales at betale den resterende del 

c.    ved at anbefale at HUI selv betaler for en hegningen. 

2)    Ikke at hegne mellem stadion og skatebanen. 

 

Sagsfremstilling 
Udvalgsformanden for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har modtaget en henvendelse fra 

Bent Fabricius, se bilag 1, der på vegne af HUI fodbold, ønsker at der etableres et hegn 

mellem stadion og skatebanen. Hegning skal gå fra indgangspartiet, langs græsarealet, bag 

det grønne udskænkningsskur og frem til hegningen ved hjemmeværnsgrunden, se bilag 2. 

  

Ønsket om hegningen argumenteres ud fra to forhold: 

1)    Etablering af skatebanen har ifølge HUI medført øget hærværk på de faciliteter HUI 

benytter sig af. Salgsbod, speakerbokse og spillerbokse er blevet udsat for hærværk, og 

HUI henviser til den tidsmæssige sammenhæng der er mellem etablering af skatebanen 

og hærværk. 

2)    Ved at der ikke er en hegning er indtægtsgrundlaget for entré til showkampe fjernet. 

Dette er, ifølge HUI, med til at forringe foreningens økonomi.  

  

Kommunens SSP-konsulenter, der ofte besøger området, har erfaret at de børn og unge 

som foretager hærværk, ikke har til formål at skate eller kommer fra skatermiljøet. Oftest 

er det børn og unge som færdes på arealerne ved idrætsparken med en hensigt om at 

foretage hærværk, indtage rusmidler eller udvise uhensigtsmæssig adfærd. I denne 

sammenhæng fungerer skatebanen også som opholdsområde. 

  

Administrationen har modtaget tilbud på gennemførelse af en hegning på 39.830 kr. 

Hegningen vil være ca. 1,8 meter høj og bestå af masket trådhegn i samme stil som det 
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øvrige hegn som omkranser stadion langs hjemmeværnsgrunden. Hegnet vil have en 

længde på 80 meter. 

  

Da arealet ejes af kommunen, og da der ingen lovhjemmel er for gennemførelse af 

hegningen, indstiller administrationen en stillingstagen til om Sport-, Fritid- og 

Kulturudvalget ønsker, at der gennemføres en hegning mellem skatebanen og stadion, og 

om Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at støtte hegningen med midler fra Kultur- og 

Fritidspuljen.  

  

Administrationen vurderer, at en hegning i sig selv ikke vil forhindre børn og unge i at 

komme ind på stadion uden for de perioder hvor der afholdes kampe. Ydermere bør man 

vurdere, om indhegningen er i tråd med projektet ”Velfærd frem for mursten”, der 

omhandler en frigørelse og optimering af kommunale faciliteter, således at disse i højere 

grad er tilgængelige for borgerne.  

 

Økonomi/personale 
Ledige midler i Kultur- og Fritidspuljen: 314.680 kr. 

 

Sagens tidligere behandling 
På møde den 20. maj 2015 behandlede Sport-, Fritid- og Kulturudvalget et ønske fra HUI 

om indhegning af stadion mod skatebanen samt opstilling af hærværksikrede 

servicecontainer. Udvalget besluttede ikke at etablere hegn samt opsætning af 

servicecontainer. 

 

Bilag 
-    Bilag 1 

-    Bilag 2 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-08-2016 
Udvalget ønsker ikke, at der etableres hegn og afviste ansøgningen 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  5 

Acadre sagsnr.:   16/11202 

Journalnr.:   18.00.00G00 

Sagsforløb:  SFKU, ØU, KB - Åben sag  

Mødedato:  24.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 

 

Frigivelse af midler til udestald ved Hørsholm 

Ridehus 

 
Baggrund 
I forbindelse med budgetaftale 2016-2019 vedtog aftaleparterne, at yde tilskud til en 

udestald ved Hørsholm Ridehus. Administrationen har udbetalt midlerne og ikke søgt disse 

korrekt frigivet i Budgetopfølgning 2, hvorfor der nu søges om frigivelse. 

 

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

på 800.000 kr. vedrørende Hørsholm Ridehus til økonomiudvalget og efterfølgende 

Kommunalbestyrelsen. 

 

Sagsfremstilling 
I forbindelse med budgetaftale 2016-2019 vedtog aftaleparterne, at yde tilskud til en 

udestald ved Hørsholm Ridehus. Administrationen har løbende udbetalt midlerne i 

forbindelse med anlægsarbejdets fremdrift. Anlægsarbejdet er nu færdiggjort og 

udestalden indviet den 29.maj 2016.  

I forbindelse med udbetaling af anlægstilskuddet har administrationen beklageligvis ikke 

søgt om korrekt og forudgående frigivelse i Budgetopfølgning 2, ultimo april.   

Således søger administrationen om frigivelse af anlægstilskud på 800.000 kr., jævnfør 

budgetaftale 2016-2019, til etablering af en udestald ved Hørsholm Ridehus. 

 

Økonomi/personale 
Bevillingsskema 

 
Beløb 

Tillægsbevilling 
Drift/anlæ

g m.v 

Indeværend

e år 

Overslagså

r 1 

Overslagså

r 2 

Overslagså

r 3 

Politikområde:  
     

Politikområde: 
     

      

I alt 
 

0 0 0 0 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels
Anlæg 800.000 kr. 
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e) 

Politikområde: 
     

Politikområde: 
     

      

I alt 
 

800.000 kr. 0 0 0 

  

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-08-2016 
Et flertal i udvalget godkendte frigivelse af tilskuddet og sender sagen videre til 

Økonomiudvalget.  

C og RV stemte for frigivelse og V undlod at stemme. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  6 

Acadre sagsnr.:   16/11105 

Journalnr.:   20.04.02P00 

Sagsforløb:  SFKU - Lukket sag  

Mødedato:  24.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Henriette Rude Brytygier 

 

Donation af Skulptur 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  7 

Acadre sagsnr.:   16/10150 

Journalnr.:   00.01.00A00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  24.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Neel Christina Hansson 

 

Budgetopfølgning 3 på Sport-, Fritid- og 

Kulturudvalgets område  

 
Baggrund 
Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets 

område. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder 

forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner. 

  

Den samlede budgetkorrektion på driften for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget i 2016 er 

-0,46 mio. kr.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og kulturudvalget anbefaler Økonomiudvalget: 

a)    at driftsbudgettet reduceres med 460.645 kr. i 2016 og forøges 

med 160.000 kr. i 2017. 

b)    at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2016, heraf behandles 

budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status 

og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles 

derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

  

Afsnittet omfatter både drift og anlæg, hvor administrationen inden for hvert af 

politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle 

budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab. 

  

Der forventes et mindreforbrug på driften på 1,6 mio. kr. Nogle af de foreslåede 

budgetkorrektioner vedrører alene 2016, mens andre har permanent karakter og vil blive 

indarbejdet i overslagsårene 2017-2020. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af foreslåede 

budgetkorrektioner til budget 2016 og overslagsår 2017-2020. 

  

Tabel 1: Drift opdelt på politikområder Sport-, Fritid- og kulturudvalget 

1000 kr. 

(1) Korr. 

budget inkl. 

overførsler 

2016 

(2) Forventet 

regnskab 

2016 

(3) Forventet 

restbudget 

inkl. 

overførsler 

(4) 

Foreslåede 

budget-

korrektioner 
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til budget 

2016 

Drift         

60 Bibliotek 13.448 13.448 0 0 

61 Kultur og Fritid 11.324 9.984 1.340 -461 

62 Musikskolen og 

Trommen 11.700 11.249 451 0 

63 Idrætsparken 9.127 9.300 -173 0 

Drift i alt 45.599 43.981 1.618 -461 

  

* Merforbrug/mindreindtægt (-), Mindreforbrug/merindtægt (+) 

  

Drift: 

  

60 Biblioteket 

Biblioteket har et mindreforbrug, hvilket skyldes at der købes få bøger i 1. og 2. kvartal. 

Ydermere er hensættelser i 1. kvartal til reolbelysning og andre inventarforbedringer endnu 

ikke realiseret. Biblioteket skal i 2016 udmønte et større digitaliseringsrationale som først 

implementeres i 2017, hvilket belaster indeværende regnskabsår. Aktivitets- og 

investeringsniveau tilpasses og biblioteket forventer at overholde budgettet.  

  

61 Kultur og Fritid 

Mindreforbruget på Kultur og Fritid skyldes hovedsageligt ubrugte puljemidler.  

  

62 Musikskolen og Trommen 

Driftstilskuddet til biograffunktionen forventes ikke fuldt brugt i 2016. Musikskolen har i 

første halvår haft normalt aktivitetsniveau og musikskolen regner med at bruge hele 

budgettet for 2016. Trommen resultat udviser et lavet forbrug, dette skyldes at kommunale 

tilskud endnu ikke er blevet brugt.  

  

63 Idrætsparken 

Idrætsparken viser et overforbrug hvilket især skyldes forsyningsomkostninger i Hørsholm 

Hallen og skøjtehallen, samt ikke realiserede lejeindtægter. Endelig er der et overforbrug af 

lønmidler på badepersonale i svømmehallen hvilket skyldes en særordning som ikke 

fortsætter i 2017 

 

Økonomi/personale 
Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for drift og 

anlæg for 2016 og overslagsårene 2017-2020.  

  

Tabel 2: Drift - budgetmæssige konsekvenser for 2016 og overslagsårene 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Drift           

61 Kultur og Fritid -460.645 160.000       

 

          

 Drift i alt -460.645 160.000       
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Kommunikation 
Intet at tilføje 

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene 

vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i 

Økonomiudvalget.  

 

Bilag 
-    Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, 2016, SFKU.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-08-2016 
Udvalget tog orienteringen til efterretning og anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 

driftsbudgettet reduceres med 460.645 kr. i 2016 og forøges med 160.000 kr. i 2017. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  8 

Acadre sagsnr.:   16/12567 

Journalnr.:   18.15.00G01 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  24.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Anne Marie Wulff Larsen 

 

Hørsholm Jazz-Kompagni søger om støtte til 

Kulturcafé på Café Sneppen 

 
Baggrund 
Hørsholm Jazz-Kompagni søger om tilskud på 24.000 kr. til afholdelse af 6 Kulturcaféer i 

Café Sneppen på Jagt- og Skovbrugsmuseet.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og beslutter, 

hvorvidt udvalget: 

  

·         Ønsker at støtte afholdelse af Kulturcaféen i Café Sneppen med op til 4.000 

kr. pr. arrangement resten af 2016.  

  

Administrationen anbefaler, at såfremt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget beslutter at støtte 

afholdelse af Kulturcaféen, skal følgende gælde: 

  

·         Tilskuddet fra kommunen kan anvendes til annoncering, kunstnerhonorarer 

og kørselsgodtgørelse, men ikke til forplejning til de optrædende 

·         Hørsholm Jazz-Kompagni skal aflægge årligt regnskab ved årsskiftet og 

eventuelle ubrugte midler eller midler der ikke er brugt i henhold til aftalen, 

skal betales tilbage til kommunen. 

 

Sagsfremstilling 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har i løbet af 2015 ydet tilskud til Hørsholm Jazz-

Kompagni på 2.500 kr. pr. arrangement til i alt 7 Kulturcaféer i Café Sneppen på Jagt- og 

Skovbrugsmuseet, jf. beslutning af 26. november 2014. 

  

Ifølge arrangøren bag Kulturcaféerne, Kjeld Flemming, ser han ikke længere mulighed for 

at få solister til at optræde for et budget på omkring 2.500 kr. hvorfor Hørsholm Jazz-

Kompagni søger om 4.000 kr. pr. arrangement.  

  

Ifølge Hørsholm Jazz-Kompagni (bilag 1) bliver Kulturcaféen som regel afviklet den første 

søndag i måneden og har især været besøgt af det voksne publikum, med et gennemsnit 

på ca. 50 gæster pr. gang. Hørsholm Jazz-Kompagni tilbyder et varieret program med 

forskellige kulturelle indslag, hovedsageligt med professionelle artister. Når musikskolen 
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har større elever som har mulighed og lyst til at optræde, benytter Hørsholm Jazz-

Kompagni sig også af dem. 

 

Økonomi/personale 
Jf. Hørsholm Jazz-Kompagnis regnskab for 2015 (bilag 2) er der i gennemsnit indtægter 

ved billetsalg og ved kulturstøtte ved Sneppen på 1.523 kr.  

Jf. Hørsholm Jazz-Kompagnis regnskab for 2015 er der i gennemsnit udgifter til solist 

honorar, gæste honorar, gaver og administration på 4.164 kr. 

 

Bilag 
-    Ansøgning Kultur Café - Hørsholm Jazz Kompagni 

-    Regnskab 2015 - Hørsholm Jazz Kompagni 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-08-2016 
Udvalget godkendte tilskud til afholdelse af 6 arrangementer á 2500 kr. pr arrangement 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  9 

Acadre sagsnr.:   16/11942 

Journalnr.:   18.20.04P00 

Sagsforløb:  SFKU - Lukket sag  

Mødedato:  24.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Henriette Rude Brytygier 

 

Ansøgning af midler fra Kulturpuljen 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  10 

Acadre sagsnr.:   14/18537 

Journalnr.:   24.10.07A00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  24.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  André Hilaire 

 

Erhvervsstrategi 2015 

 
Baggrund 
Med udgangspunkt i den eksisterende erhvervsstrategi fra 2007 vedtog Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget i 2014, at der skulle udarbejdes en opdateret erhvervsstrategi for 

de kommende år. Udvalget har i 2015 drøftet den fremtidige erhvervsudvikling i Hørsholm 

kommune, hvilket har resulteret i vedlagte forslag til en ny erhvervsstrategi.  

  

Der er afholdt dialogmøde med erhvervslivet, som er kommet med holdninger og konkrete 

input til udvalgets forslag. Dialogmødet har ikke givet anledning til ændringer i forhold til 

de indsatsområder, som udvalget har drøftet. Derved foreligger der i dag en opdateret 

strategi med fokus på 4 indsatsområder. 

 

Forslag 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte den 21. juni 2016 den opdaterede strategi 

og sender den til høring i Miljø- og Planlægningsudvalget, Sport, Fritid og Kulturudvalget på 

udvalgenes møder i august måned. 

  

Administrationen foreslår, at Sport-, Fritids-, og Kulturudvalget tager orientering til 

efterretning. 

  

Administrationen foreslår endvidere, at strategien godkendes endeligt i Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september måned. 

 

Sagsfremstilling 
Med ønsket om at opdatere den eksisterende erhvervsstrategi fra 2007, har Erhvervs- og 

beskæftigelsesudvalget diskuteret hvilke indsatsområder der primært bør fokuseres på i 

forhold til erhvervsudviklingen i Hørsholm Kommune i de kommende år.  

  

De 4 indsatsområder som er blevet diskuteret er; 

Turisme: 

Målsætning: At skabe rammer så Hørsholm fortsat er en attraktiv kommune at besøge 

  

·         Bedre branding af kommunen som turistmål 

·         Afklare muligheder for at styrke turisme i kommunen 
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Greater Copenhagen: 

I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på 

niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. 

  

Målsætning: At sikre, at Hørsholm vil være det oplagte sted at bosætte sig i regionen 

  

•        Det gode liv – tryghed, lykke, foreningsliv, grønne områder, 

·         Udbygget velfærdssystem, cyklisme, kulturtilbud 

•        Stærk infrastruktur – internt i og ud af regionen 

•        Kreativitet/innovation/iværksætteri 

•        Velfungerende offentligt system – god service, lidt bureaukrati, nemt at etablere 

virksomhed/bosætte sig 

Erhvervsservice 

Målsætning: At sikre, at erhvervslivet oplever Hørsholm kommune som en dynamisk og 

kompetent samarbejdspartner. 

  

•        Én indgang til kommunen 

•        Løbende dialog med erhvervslivet om vækst og udvikling 

•        Fastholde eksisterende virksomheder 

•        Tiltrække nye virksomheder 

•        Tæt samarbejde med Hørsholm Erhvervs Netværk 

•        Markedsføring af erhvervsfremmende tilbud over for erhvervslivet 

•        Gratis rådgivning til iværksættere via Iværksætterhuset 

•        Gratis rådgivning til allerede etablerede virksomheder via 

•        Væksthuset 

•        Hjælp til rekruttering via Jobcenteret 

Detailhandlen 

Målsætning: At fastholde og udvikle Hørsholm som en attraktiv og levende handelsby 

  

•        Sikre fortsat let tilgængelighed til byens detailhandel for både privat og offentlig transport 

•        Sikre, at den fysiske planlægning understøtter de nuværende detailhandelsområder 

•        Arbejde for, at kulturelle oplevelser understøtter detailhandlen og detailhandelsoplevelsen 

•        Være åben og dialogorienteret i forhold til detailhandlens ønsker og behov 
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Disse indsatsområder er blevet præsenteret for erhvervslivet ved et dialogmøde den 30. 

marts 2016. Med et engageret erhvervsliv modtog udvalget input og idéer til 

erhvervsudviklingen i kommunen. Administrationen vil arbejde videre med disse input og 

på baggrund heraf fremlægge forslag til handleplaner under de 4 fokusområder.  

 

Bilag 
-    Folder Erhvervsstrategi 2015-2020.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-08-2016 
Godkendt 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  11 

Acadre sagsnr.:   
 

Journalnr.:   
 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  24.08.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 

 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-08-2016 
1.       Udvalget ønsker en studietur til Bibliografen ultimo september 

2.       I forlængelse af nye aktiviteter i Kulturhus Trommen vil der blive igangsat en 

proces omkring visionen for kulturhuset 

3.       Orientering om status for projektet fleksible sale 

4.       Administrationen igangsætter en kortlægning der kan skabe overblik over de 

tilskud som udbetales til idrætsforeningerne 

5.       Kort orientering om udlån på Biblioteket  

6.       Administrationen udarbejder et baggrundsnotat til budgetforhandlingerne om 

budget for Kulturdagen 
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Bilagsoversigt 
 

Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  

1 Åben Kortbilag - Placering af legeplads.pdf 2156385 

1 Åben Referencefotos legepladselementer .pdf 2158832 

1 Åben bilag 4 - aktivitetsområder 2186752 

2 Åben Træningsskøjteshal_tidsplan_20160817.pdf 2193714 

3 Åben Projektbeskrivelse Padel Tennis i Hørsholm Kommune (bilag 1) 2171795 

3 Åben Oversigts kort over matr. 4cz m. indtegnet placering 2189558 

3 Åben Oplæg til etablering af PadelSport i Hørsholm Kommune.pdf 2193842 

4 Åben Bilag 1 2176675 

4 Åben Bilag 2 2176730 

7 Åben Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, 2016, SFKU.pdf 2192797 

8 Åben Ansøgning Kultur Café - Hørsholm Jazz Kompagni 2186994 

8 Åben Regnskab 2015 - Hørsholm Jazz Kompagni 2186998 

10 Åben Folder Erhvervsstrategi 2015-2020.pdf 2158694 
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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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