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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   16/14700 

Journalnr.:   20.00.00P00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  21.09.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Henriette Rude Brytygier 

 

Status på fleksible sale 

 
Baggrund 
Administrationen ønsker, at give udvalget en status på arbejdet med fleksible sale samt en 

orientering om det videre forløb som forventes afsluttet i december måned 2016. 

 

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

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede den 25. maj 2016 at udbyde etablering af 

fleksible sale som hovedentreprise i indbudt licitation, hvor Hørsholm Kommunalbestyrelse 

efterfølgende har besluttet at tildele kontrakten om at etablere fleksible sale i Trommen til 

hovedentreprenøren VIDA A/S. I forlængelse af Sports-, Kultur- og Fritidsudvalgets 

beslutning vil administrationen på mødet give en mundtlig status på projektet samt 

orientere om det videre forløb med etablering af fleksible sale. 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-09-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget blev orienteret om status på projektet. 

 

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

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   16/13847 

Journalnr.:   03.03.01P20 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  21.09.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Henriette Rude Brytygier 

 

Ansøgning til filmprojekt Selam Selam 

 
Baggrund 
Foreningen Danish Broadcasting Network ansøger om støtte på op til 43.850 kroner fra 

puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter til filmprojektet Selam Selam. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og beslutter hvorvidt 

udvalget vil støtte Danish Broadcasting Network med et tilskud på op til 43.850,00 kroner 

fra Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter. 

 

Sagsfremstilling 
Foreningen Danish Broadcasting Network har udviklet filmprojektet Selam Selam med to 

flygtninge i Hørsholm Kommune. Projektet skal gennem kulturel produktion indlede større 

åbenhed og dialog og dermed modarbejde mytedannelser og understøtte integration. 

  

Med udgangspunkt i Hannebjerg, som i dag huser 20 flygtninge, planlægges der dels 

workshopforløb og dels produktion og postproduktion af i alt 8 korte film. Filmene skal 

beskrive lokale hverdagsliv gennem skildring af begivenheder, drømme, fritidsinteresse, 

m.m. og vil blive uploadet på foreningens internet platforme. Dr projiceres med film à 6-12 

minutter to gange om måneden.  

  

Tidsplan: 

Projektet strejker sig over 6 måneder med workshops, hjemmeside produktion, 

programproduktion og –distribution, samt afslutning og evaluering. 

  

Baggrund og formål: 

Foreningen ønsker at give et alternativ til en medieomtale af flygtninge, som de finder 

simplificerende og stigmatiserende. På denne baggrund har foreningen undersøgt forhold 

med flygtninge og lokalsamfundet i Hørsholm Kommune. Filmprojektet Selam Selam 

bygger på denne forundersøgelse og har til formål at: 

-      Øge kendskab til lokalkultur hos flygtninge  

-      Øge kendskab til flygtningesamfundet i lokalbefolkningen 

-      At skabe dialog og forståelse på tværs af kulturer 

-      At tilbyde kompetence udvikling til flygtninge 

  

Danish Broadcasting Network er et nomadisk netværk, hvis koncept handler om at lave 

små lokale filmproduktioner i Danmark i samarbejde med flygtninge. 
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Høringssvar: 

Fritids- og Kulturrådet er hørt i sagen. Rådets høringssvar ses i Bilag 2.  

 

Økonomi/personale 
Budget for filmprojektet Selam Selam er i alt 43.850 kroner og dækker udgifter til 

materialer, kommunikation og honorarer (se bilag med ansøgning). 

  

Der er d.d. tildelt 23.230 kroner fra puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter. Der 

er 79.470 kroner tilbage i puljen. 

 

Bilag 
-    Bilag 1: Ansøgning. Tv-produktion med flygtninge i Hørsholm - puljen for primært nye 

og nyskabende aktiviteter.pdf 

-    Bilag 2: Fritids- og Kulturrådets høringssvar_Projekt Selam Selam 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-09-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøftede og besluttede at yde et tilskud til filmprojektet på 

14.167 kr. – under forudsætning af at der vil være en formidling til kommunens 

institutioner. 

 

Fraværende: 
Alexander Jonsbak (V) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 21-09-2016   Side 5 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   16/14574 

Journalnr.:   20.00.00A26 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  21.09.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Henriette Rude Brytygier 

 

Orientering om input til processen med etablering 

af biografdrift 

 
Baggrund 
Hørsholm Kommune har ved borgermøde den 10. december 2015 orienteret om kontakten 

til Nordisk Film Distribution og AVC Kino vedrørende mulig biografdrift i Trommen. 

Efterfølgende har der i medierne været sået tvivl om kontakten overhoved har fundet sted. 

Både Nordisk Film Distribution og AVC Kino har efterfølgende bekræftet kontakten med 

Hørsholm Kommune. 

 

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

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Beslutningsgrundlaget for etablering af biograffunktionen blev forelagt og godkendt af 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2014. Som en del af beslutningsgrundlaget har 

administrationen indhentet input om betingelser og vilkår for biografdrift. 

  

Ved borgermødet den 10. december 2015 vedrørende biograffunktionen i Kulturhuset 

Trommen blev det nævnt at Hørsholm Kommune har været kontakt med Nordisk Film 

Distribution og AVC Kino. Samtalerne der har haft karakter at praktiske spørgsmål om 

generelle tekniske og markedsmæssige vilkår for biografdrift og har været anvendt som 

praktisk input i processen med etablering af biograffunktionen. 

  

Efterfølgende har der i medierne været sået tvivl om samtalerne med Nordisk Film 

Distribution og AVC Kino har fundet sted, hvilket er årsagen til at administrationen har 

indhentet dokumentation fra de to selskaber som bekræfter den tidligere kontakt med 

Hørsholm Kommune 

  

Efter borgermødet den 10. december 2015 har der været fulgt op på kontakten til Nordisk 

Film Distribution bl.a. ved et møde den 16. marts, hvor processen med etablering af 

biograffunktion igen har været drøftet. 

 

Bilag 
-    Notat vedr. samtaler om biografdrift med Nordisk film distribution og AVC Kino.pdf 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-09-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

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

Punkt:  4 

Acadre sagsnr.:   16/14108 

Journalnr.:   04.00.00P20 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  21.09.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Ove Bitsch Olsen 

 

Hørsholm Idrætspark skiltet 

 
Baggrund 
Mellem Skatebanen og Hørsholm Hallen er der et skilt-  og indgangsparti med teksten 

’Hørsholm Idrætspark’. Det er betragtet som en del af Hørsholm Hallen og er 

bevaringsværdigt i kategori 3.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler 

  

1.      At rammen og teksten Hørsholm Idrætspark fastholdes og fornyes og at der i stedet for 

de nuværende låger sættes en bom 

2.      At hele skiltet rives ned og der opsættes anden afspærring for biler i form af sten eller 

bom 

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Idrætspark skiltet fremgår af billedet på bilag 1. Det er indgang til Stadion og 

står op ad Hørsholm Hallens omklædningsbygning.  

Bevaringsværdighed 
Hørsholm Hallen er bevaringsværdig i kategori 3. Begrundelsen for dette kan læses i 

lokalplan 143 på side 72 (bilag 2). Skiltet er en del af denne vurdering. Derfor kræver 

større ændringer, at kommunalbestyrelsen skal godkende disse. I dette tilfælde vil det 

være nødvendigt hvis løsning 2, der indeholder en fjernelse af skiltet, vælges.  

 

Økonomi/personale 
Forslag 1 vil koste 110.000 kr. 

Forslag 2 vil koste 85.000 kr. 

 

Bilag 
-    Billede af Idrætspark 

-    Lokalplan 143 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-09-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget fulgte administrationens anbefaling nr. 2, om at hele 

skiltet rives ned - dog uden at der opsættes anden afspærring. 
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Fraværende: 
Alexander Jonsbak (V) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  5 

Acadre sagsnr.:   16/304 

Journalnr.:   18.15.15P00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  21.09.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Gitte Søby 

 

Revision af regler for lokaletilskud 

 
Baggrund 
Hørsholm Kommune yder tilskud til foreningers egne eller lejede lokaler jævnfør 

folkeoplysningsloven. Det er administrationens opdfattelse, at der er behov for at præcisere 

hvilke poster til ordinært vedligehold, der kan støttes gennem lokaletilskuddet, hvorfor 

administrationen lægger op til en politisk drøftelse og stillingtagen til reglerne for 

lokaletilskud.     

 

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

 beslutter at tilskudsberettigede foreninger maksimalt kan søge 

om at få dækket udgifter til ordinært vedligehold på 40.000 kr. 

årligt 

 beslutter at udgifter til ordinært vedligehold på over 40.000 kr. 

årligt kræver en særskilt ansøgning til kommunen 

 beder Fritids- og Kulturrådet samt Idrætsrådet om høringssvar i 

forhold til udvalgets beslutninger om lokaletilskud 

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Kommune yder jævnfør folkeoplysningsloven tilskud til foreningers egne eller 

lejede lokaler. Tilskuddet ydes blandt andet til renter af prioritetsgæld, udgifter til 

opvarmning og belysning samt udgifter til ordinært vedligehold.  

Praksis er, at der ydes tilskud til ordinært vedligehold af nagelfaste ting vedr. 

bygningen/lokalerne, men administrationen har ingen praksis for hvor store udgiftsposter 

en forening kan få tilskud til ordinært vedligehold for.  

  

Administrationen anbefaler at indføre et maksimalt beløb for tilskudsberettigede udgifter til 

ordinært vedligehold, da administrationen derved i højere grad minimerer store udsving i 

de samlede udgifter til lokaletilskud, i højere grad sikrer ens vilkår for foreningerne samt i 

højere grad sikrer en smidig og let sagsbehandling af lokaletilskudsansøgningerne. 

Omvendt kan det med et maks-beløb blive vanskeligt at støtte foreningers større 

vedligeholdelsesopgaver.  
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Administrationen har udarbejdet en oversigt over hvilke beløb til ordinært vedligehold 

foreninger i egne lokaler har søgt om støtte til i perioden 2013-2015 (se bilag 1). Bemærk 

at lokaletilskuddet reguleres af foreningens alderssammensætning, en centralt fastsat 

timepris samt antallet af timer, hvor foreningen har aktiviteter i lokalet, hvorfor det 

ansøgte beløb til ordinært vedligehold ikke er ensbetydende med, at beløbet er blevet 

dækket med 100%.    

 

Bilag 
-    Lokaletilskud - oversigt over ordinær vedligehold.xlsx 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-09-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede, at tilskudsberettigede foreninger - med 

virkning fra 2017 - maksimalt kan søge om at få dækket udgifter til ordinært vedligehold 

på 40.000 kr. årligt og at udgifter til ordinært vedligehold på over 40.000 kr. årligt kræver 

en særskilt ansøgning til kommunen.  

  

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget beder Fritids- og Kulturrådet samt Idrætsrådet om 

høringssvar i forhold til udvalgets beslutninger om lokaletilskud og behandler punktet, når 

høringssvar er modtaget. 

 

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

Punkt:  6 

Acadre sagsnr.:   
 

Journalnr.:   
 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  21.09.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Elisabeth Boelskifte 

 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-09-2016 
Administrationen orienterede om 

·         Indhegning af folde ved Sophienberg jordene 

·         Jubilæums- og afskedsreception for idrætschef Svend-Erik Søegaard 

torsdag d. 29. september 

·         Studietur for SFKU-udvalget til Bibliografen i Gladsaxe d. 3. oktober 

·         Træningsskøjtehallen 

 

Fraværende: 
Alexander Jonsbak (V) 
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Bilagsoversigt 
 

Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben 
Bilag 1: Ansøgning. Tv-produktion med flygtninge i Hørsholm - 

puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter.pdf 
2197186 

2 Åben Bilag 2: Fritids- og Kulturrådets høringssvar_Projekt Selam Selam 2204518 

3 Åben 
Notat vedr. samtaler om biografdrift med Nordisk film distribution 

og AVC Kino.pdf 
2206397 

4 Åben Billede af Idrætspark 2198671 

4 Åben Lokalplan 143 2198673 

5 Åben Lokaletilskud - oversigt over ordinær vedligehold.xlsx 2087694 
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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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