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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   16/17735 

Journalnr.:   21.00.00G01 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  23.11.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 

 

Brugerundersøgelse for Hørsholm Bibliotek 2016 

 
Baggrund 
Orientering om den Nationale bruger- og benchmarkundersøgelse på 

folkebiblioteksområdet. 

 

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

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Den Nationale bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet har til formål 

at give landets folkebiblioteker et enkelt, fælles værktøj til kvalitetsudvikling og 

dokumentation. Undersøgelsen blev foretaget i maj og juni måned 2016. Rapporten over 

Hørsholm bibliotek bygger på 525 besvarelser heraf har 158 hjemmeboende børn (Bilag 1). 

Spørgeskemaet var langt og tidskrævende, hvilket desværre fik mange børnefamilier til at 

opgive besvarelsen. Gennemsnitsalderen på respondenterne er derfor 59 år og 

hovedparten er kvinder. Det skal dog pointeres at bibliotekets eget tællesystem viser at 

halvdelen af alle aktive brugere er under 50 år. Samtidigt skal det bemærkes af 42% af alle 

Hørsholms borgere har benyttet biblioteket indenfor de seneste 1,5 år. 

  

Undersøgelsen har kun spurgt borgere om deres brug af biblioteket og mangler statistik og 

tilfredshed med alt det andet som biblioteket også gør, alle de udadvendte aktiviteter som 

f.eks. besøg på skoler med bogkuffert, forfatterforedrag for børn, foredrag om digital 

dannelse og andre aktiviteter i samarbejde med skolerne. Samarbejde med Rungsted 

Gymnasiums studiecenter, børneinstitutionerne, Egnsmuseet, Karen Blixen Museet o.a. 

Rapporten vil indgå som materiale i udviklingsplanen for Fremtidens Bibliotek i Hørsholm. 

  

Konklusion på brugerundersøgelsen for Hørsholm er, at flest bruger biblioteket til at låne 

bøger. Der er dog også 65%, der benytter arrangementer for voksne, hvilket er flere end 

på landsplan.  

Tilfredshedsundersøgelsen opgøres indenfor en skala på -100% til +100%. 85% af 

respondenterne er tilfredse med biblioteket og 67,4% vil anbefale andre at bruge Hørsholm 

bibliotek (se bilag 2). Disse to parameter er lavere end på landsplan, hvilket ud fra 

kommentarerne især skyldes støjproblemer og mangel på mulighed for fordybelse (se bilag 

3).  
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Det fremgår i rapporten, på baggrund af besvarelserne, at Hørsholm Kommune i fremtiden 

bør satse mere på at gøre biblioteket til et godt sted at mødes. Ydermere skal biblioteket 

være til større glæde for børn end blot at være en legeplads. Desuden skal der gøres noget 

ved bibliotekets indretning, som kan give bedre mulighed for brugerne til at læse og 

fordybe sig. 

  

I medfølgende bilag 3 med respondenternes kommentarer angående, ”Hvad biblioteket kan 

gøre bedre”, er der 110 ud af 266, beklagelser over støj. 

 

Bilag 
-    Bilag 1_Hørsholm.National bruger- og benchmarkundersøgelse på 

folkebiblioteksområdet 2016. 

-    BILAG 2 - BILAG 2.docx 

-    Bilag 3_Brugerundersøgelse, negative svar.docx 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-11-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   16/3740 

Journalnr.:   82.00.00P20 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  23.11.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Gitte Søby 

 

Fælles rammer for kultur og fritidsliv - status 

 
Baggrund 
’Velfærd frem for mursten’ programmet arbejder med delaftalen ’Velfærd frem for mursten 

– en aktiv udviklings- og investeringsstrategi’ vedtaget af samtlige partier i forbindelse med 

budget 2016-2019. På baggrund af budgetaftalen 2017-2020 giver administrationen en 

status på projektet Fælles rammer for kultur- og fritidsliv, som er en del af Velfærd frem 

for mursten.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager orientering om status 

på Fælles rammer for kultur- og fritidsliv til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har startet processen med at realisere beslutningerne fra budgetaftalen 

2017-2020, hvor fokus er på: 

  

•       analyse og implementering af beslutninger om salg af jagtforeningens hus, 

Marineforeningens hus og Fritidshuset – genplacering af brugerne 

•       udarbejdelse af plan for Kokkedal Avlsgård, der belyser hvilke muligheder der er 

for, at rideklubben kan relokaliseres, og at arbejdet med mulighederne for 

afhændelse af ejendommen tilrettelægges i overensstemmelse hermed 

•       analyse og implementering af erklæring om, at det skal tilstræbes, at Fuglsanghus 

rummer flere aktiviteter og brugere end i dag 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-11-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   16/15017 

Journalnr.:   02.00.00P00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  23.11.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Charlotte Breinholt 

 

Træningsskøjtehal: Tildelingskriterier  

 
Baggrund 
I budgetaftalen for 2014-2017 vedtog forligsparterne at afsætte 45 mio. kr. til anlæg af en 

træningsskøjtehal, der skal imødekommer både elite- og breddeidrætten. Det blev 

forudsat, at nettodriftsudgifterne til Hørsholm Idrætspark under ét maksimalt må stige med 

1.000.000 kr. fra 2017 og frem.  

  

På Sports-, Fritid- og Kulturudvalgsmødet d. 10 oktober 2016 godkendte udvalget det 

økonomiske overslag for basispakke og optioner, og udbudsprocessen blev dermed sat i 

gang.  

  

De modtagne tilbud på baggrund af licitationen for basispakken og samtlige optioner 

fremlægges for Sports-, Fritid- og Kulturudvalget d. 22. marts 2017 til valg og 

godkendelse. Træningsskøjtehallen forventes at stå færdig ultimo første halvår 2018 

  

Oversigt over tildelingskriterierne fremstilles til drøftelse og godkendelse i Sports-, Fritid- 

og Kulturudvalget inden prækvalifikation af totalentreprenør teams.  

 

Forslag 
 Administrationen indstiller til Sports-, Fritid- og Kulturudvalget at: 

  

1)       godkende tildelingskriterierne 

 

Sagsfremstilling 
Bygherrerådgiver Niras har udarbejdet betingelser for deltagelse i prækvalifikation inden 

det endelige valg af entreprenør. Projektet udbydes i totalentreprise og i EU udbud.  

  

Betingelserne for deltagelse er dokumentation af økonomisk/finansiel kapacitet og 

teknisk/faglig kapacitet, herunder referenceprojekter gennemført inden for de seneste 5 år.  

  

Tildelingskriterier:  

  

Vægtningen af de indkommende forslag skal vægtes 70% på pris og 30% på kvalitet af 

byggeriet. Kvaliteten måles i den arkitektoniske udformning, valg af materialer herunder 

bygningens overfalder, detaljer og overgange mellem forskellige bygningsdele. 
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Basispakken vægtes med 35% og samtlige optioner vægtes med 65%. Procenterne på hver 

enkel option kan ses i skemaet herunder.   

  

 
  

Administrationen anbefaler, at følge Niras oplæg på indkommende forslag med vægtning 

på: Pris 70% og kvalitet 30%.  

  

Diagrammet herunder viser vægtning mellem basispakke, optioner, pris og kvalitet. 

 
 

Sagens tidligere behandling 
-         10. oktober 2016- Sport-, Fritid og Kulturudvalget: Økonomisk overslag for 

basispakke og optioner. 

-         24. august 2016 – Sport-, Fritid og Kulturudvalget: orientering om inddragelse af 

brugere. 

-         02. marts 2016 – Sport-, Fritid og Kulturudvalget: valg af model af 

træningsskøjtehal for det videre arbejde. 

-         20. maj 2015 - Sport-, Fritid- og Kulturudvalget: beslutning om videre arbejde med 

den tidsplan, hvor projekteringen foregår samtidigt med lokalplansarbejdet. 
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-         23. september 2015 - fællesmødet Sport, - Fritid- og Kulturudvalget samt Miljø- og 

Planlægningsudvalget: beslutning om revideret oplæg til en skøjtetræningshal, hvor det er 

muligt at opfylde de oprindelige krav til en billigere pris. 

-         23. marts 2015 - Kommunalbestyrelsen: Godkendelse til igangsættelse af 

skøjtetræningshalsbyggeri. 

-         25. februar 2015 - Sport-, Fritid- og Kulturudvalget: anbefaling til Økonomiudvalget 

og Kommunalbestyrelsen at det videre anlægsarbejde vedrørende en ny skøjtetræningshal 

igangsættes. 

-         17. december 2014 – Sport-, Fritid- og Kulturudvalget: Placering af ny 

skøjtetræningshal. 

-         16. december 2013 – Kommunalbestyrelsen: Frigivelse af 1 mio.kr. til udarbejdelse 

af projektforslag til ny skøjtetræningshal. 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-11-2016 
Med stemmerne 4 for og 1 imod (Alexander Jonsbak (V)) indstillede Sport-, Fritid- og 

Kulturudvalget administrationens indstilling godkendt med den ændring, at vægtning på 

pris er 60% og kvalitet 40%. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  4 

Acadre sagsnr.:   15/23258 

Journalnr.:   18.15.00Ø40 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  23.11.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Henriette Rude Brytygier 

 

Udkast til Retningslinjer for tilskud til rejser på 

kulturområdet 

 
Baggrund 
Den 23. april 2014 godkendte Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Retningslinjer for 

rejsetilskud til turneringer, træningsophold m.m.. Udvalget har efterlyst samordnet 

retningslinjer for rejsetilskud på idræt- og kulturområdet. Der fremstilles her et udkast til 

retningslinjer for rejsetilskud på kulturområdet. 

 

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

  

1)    Godkender retningslinjerne for tilskud til kulturrejser, 

2)    Bestemmer at administrationen behandler ansøgninger vedr. Idræts- og kulturrejse 

med udgangspunkt i retningslinjerne for beløb under 10.000 kroner, 

3)    Godkender at administrationen tilpasser behandlingstider på retningslinjer for 

tilskud for både idræts- og kulturrejser, dels ift. beslutning ved ovenstående punkt 

og dels ift. aktuelle interne behandlingsfrister op til udvalgsmøderne. 

 

Sagsfremstilling 
Retningslinjer til kulturrejser 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har ønsket, at administrationen udarbejder retningslinjer 

for tilskud til rejser på kulturområdet, som er samordnet de retningslinjer, der findes for 

tilskud til rejser på idrætsområdet. 

  

Retningslinjer til Kulturrejser ses i Bilag 1. Kulturområdet organiseres ikke nødvendigvis 

med mesterskaber og turneringer, der er derfor i retningslinjerne taget hensyn til dette ved 

at udvide kriterier til kulturområdets institutioner og rammer, der kan give en officiel 

udvælgelsesproces, og dermed være med til at kvalificere ansøgers kulturaktivitet.  

  

Til sammenligning ses retningslinjer til idrætsrejser, godkendt den 23. april 2014, i Bilag 2. 

  

  

Behandling af indkomne ansøgninger 

Administrationen foreslår at ansøgninger om tilskud til idræts- og kulturrejser behandles af 

udvalget når det mulige tilskudsbeløb ift. retningslinjerne overstiger 10.000 kroner. Øvrige 

ansøgninger behandles af administrationen.  
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Høringssvar fra Kultur- og Fritidsrådet: 

Kultur- og Fritidsrådet er hørt og ”har ingen indvendinger mod denne præcisering og 

tydeliggørelse af mulighederne for rejsetilskud og disses evt. størrelse. ” 

 

Sagens tidligere behandling 
Den 16. december 2015 drøftede Sport-, Fritid og Kulturudvalget retningslinjer for tilskud 

til kulturrejser. Udvalget besluttede at sende punktet tilbage for at få præciseret 

formuleringen med henblik på, at samordne ordningerne for rejsetilskud på idræts og 

kulturområdet. 

 

Bilag 
-    Bilag 1: Udkast: retningslinjer for tilskud til rejseri forbindelse med aktiviteter på 

kulturområdet 

-    Bilag 2: Tilskud til rejser i forbindelse med turneringer på Idrætsområdet.docx 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-11-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte  

  

1) Retningslinjerne for tilskud til kulturrejser 

2) At administrationen behandler ansøgninger vedr. Idræts- og kulturrejse med 

udgangspunkt i retningslinjer for beløb under 10.000 kr. 

3) At administrationen tilpasser behandlingstider på retningslinjer for tilskud for både 

idræts- og kulturrejser, dels ift. Beslutning ved ovenstående punkt og dels ift. Aktuelle 

interne behandlingsfrister op til udvalgsmøderne. 

  

Et revideret udkast til ”Retningslinjer for tilskud til kulturrejser i forbindelse med større 

kulturelle begivenheder, konkurrencer, festivaler m.m.” blev udleveret på mødet og Sport-, 

Fritid- og Kulturudvalget godkendte det med følgende ændring til punkt 1: 100 kr. pr. dag 

dog max. 500 kr. og punkt 2: 300 kr. pr. dag dog max. 1.000 kr. 

  

Notatet tilføjes punktet som bilag.  
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  5 

Acadre sagsnr.:   16/304 

Journalnr.:   18.15.15P00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  23.11.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Gitte Søby 

 

Godkendelse af regler for lokaletilskud 

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

folkeoplysningsloven. Det er administrationens opfattelse, 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 politisk behandling i 

kommunen 

 at ovenstående får virkning fra og med ansøgninger om 
lokaletilskud for 2017.  

 

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.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 23-11-2016   Side 11 

 

Administrationen har for perioden 2013-2015 udarbejdet en oversigt (bilag 1) over 

foreningernes: 

 Samlede ansøgte beløb 

 Heraf ansøgte beløb til ordinært vedligehold 

 Bevilliget lokaletilskud i alt 

  

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%.    

  

Administrationen har indhentet høringssvar vedr. ændring af reglerne for lokaletilskud fra 

Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet, som er høringsberettigede på kultur- og 

fritidsområdet.  

  

Jf. høringssvar fra Fritids- og Kulturrådet den 19. oktober 2016 har rådet ingen indsigelser 

til revisionen af regler for lokaletilskud. 

  

Jf. høringssvar fra Idrætsrådet behandlet på Idrætsrådets møde den 14. november 2016 

har rådet ingen indsigelser til revisionen af regler for lokaletilskud.   

 

Bilag 
-    Oversigt over udgifter til lokaletilskud 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-11-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte administrationens indstilling om  

  

·         At beslutte at tilskudsberettigede foreninger maksimalt kan søge om at få dækket udgifter 

til ordinært vedligehold på 40.000 kr. årligt 

·         At beslutte at udgifter til ordinært vedligehold på over 40.000 kr. årligt kræver en særskilt 

ansøgning til politisk behandling i kommunen 

·         At ovenstående får virkning fra og med ansøgninger om lokaletilskud for 2017  
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  6 

Acadre sagsnr.:   16/16928 

Journalnr.:   20.03.02Ø40 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  23.11.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Henriette Rude Brytygier 

 

Ansøgning om rejsetilskud fra koret Øre-Sound 

 
Baggrund 
Koret Øre-Sound søger et tilskud på 30.000 kroner til en rejse til Leiden i Holland den 10.-

14. maj 2017. 

 

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

tilbyde Øre-Sound et tilskud på op til 30.000 kroner Kultur- og Fritidspuljen. 

 

Sagsfremstilling 
Øre-Sound er et rytmisk amatørkor bestående af 44 medlemmer i alderen 30 til 75 år, 

hvoraf 24 er bosat i Hørsholm.  

Koret Øre-Sound arrangerer koncerter, engagerer gæstelærere, deltager i stævner og 

rejser. Desuden har koret været engageret til at optræde ved konferencer, kirkekoncerter, 

jubilæer og lokale arrangementer. 

I 2016 fik koret Øre-Sound besøg af 90 mands stort kor Euro Koor fra Leiden i Holland og 

holdte en fælleskoncert i Kulturhus Trommen.  

Koret Øre-Sound er nu inviteret til at besøge Euro Koor i Holland fra 10.-14. maj 2017.  

  

Tidligere støtte 

I 26. august 2015 fik koret tildelt støtte af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget til ovennævnte 

koncert i Trommen i form af en underskudsgaranti på 9.074 kr.  

  

Høringssvar fra Kultur- og Fritidsrådet: 

”Kultur- og Fritidsrådet har ingen indvendinger mod, at ansøgningen om rejsetilskud bliver 

imødekommet. ” 

 

Økonomi/personale 
Koret søger om tilskud på 30.000 kroner til deres rejse. 

Det samlede budget for rejsen er 139.000 kroner for forventede 35 deltagere.  

  

Der er d.d. 296.680 kroner tilbage i Kultur og Fritidspuljen. 
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Bilag 
-    Ansøgning om rejsetilskud fra Øresound 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-11-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker ikke at tilbyde Øre-Sound et tilskud på op til 

30.000 kr. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  7 

Acadre sagsnr.:   16/18664 

Journalnr.:   20.01.00G01 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  23.11.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Gitte Søby 

 

Orientering om teater i Hørsholm 2017/2018 

 
Baggrund 
Administrationen har modtaget program for teater i Hørsholm i sæsonen 2017/2018. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager orientering om teater 

i Hørsholm 2017/2018 til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Sport- Fritid- og Kulturudvalget vedtog den 24. september 2014 ’Rammer for teater i 

Hørsholm Kommune’ (bilag 1) gældende for teatersæson 2015-2018. Aftalen beskriver, at 

teaterforeninger og kommunale institutioner herunder Trommen, som ønsker at udbyde 

teater i Hørsholm, senest den første tirsdag efter det årlige teaterseminar (i 2016 afholdes 

seminaret den 18. - 20. november) skal sende en liste over antal forestillinger og titler til 

Hørsholm kommune.  

Administrationen har modtaget program for teater i Hørsholm sæson 2017/2018 fra 

Trommen – programmet bliver delt ud til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget på mødet den 

23. november og efterfølgende lagt på sagen som bilag 2.  

 

Bilag 
-    Rammer for teater i Hørsholm Kommune 

-    Teaterrepertoire sæson 2017/2018 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-11-2016 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  8 

Acadre sagsnr.:   
 

Journalnr.:   
 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  23.11.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 

 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-11-2016 
Administrationen orienterede om følgende: 

  

·         Offentliggørelse af skulpturen ved Fuglsanghus lørdag d. 26. november kl. 14.30 

·         Jagtforeningens 75 års jubilæum d. 29. november kl. 19.00 

·         Status på fleksible sale i Kulturhus Trommen 

·         Punkt om naturlegeplads kommer på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde i december. 
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Bilagsoversigt 
 

Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

1 Åben 
Bilag 1_Hørsholm.National bruger- og benchmarkundersøgelse på 

folkebiblioteksområdet 2016. 
2225597 

1 Åben BILAG 2 - BILAG 2.docx 2228014 

1 Åben Bilag 3_Brugerundersøgelse, negative svar.docx 2228015 

4 Åben 
Bilag 1: Udkast: retningslinjer for tilskud til rejseri forbindelse 

med aktiviteter på kulturområdet 
2219870 

4 Åben 
Bilag 2: Tilskud til rejser i forbindelse med turneringer på 

Idrætsområdet.docx 
2074975 

5 Åben Oversigt over udgifter til lokaletilskud 2231839 

6 Åben Ansøgning om rejsetilskud fra Øresound 2219771 

7 Åben Rammer for teater i Hørsholm Kommune 2233477 

7 Åben Teaterrepertoire sæson 2017/2018 2239569 
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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 23-11-2016 


