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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   16/1409 

Journalnr.:   04.01.10P20 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  14.12.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Kirsten Haugaard 

 

Legeplads på Nattergaleengen - ny placering og 

udvælgelseskriterier 

 
Baggrund 
Sport- Fritid- og Kulturudvalgets har besluttet på mødet 24. august 2016 at søge 

dispensation om anden placering af legepladsen på Nattergaleengen end den der er 

foreslået i lokalplanen. Udvalget skal tage stilling til hvilken placering, der skal søges om og 

godkende tildelingskriterierne til udsendelse af udbudsmateriale.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og godkender: 

 placering af legepladsen 

 de foreslåede tildelingskriterier 

 

Sagsfremstilling 
Ved budgetaftalen 2017-2020 har aftaleparterne valgt at flytte budgettet til legepladsen fra 

2017 til 2018. Etablering af legepladsen på Nattergaleengen følger Sport- Fritid- og 

Kulturudvalgets beslutning af 24. august 2016 om at søge dispensation om anden placering 

af legepladsen i området. 

  

Administrationen har på bilag 1 indtegnet eventuel fremtidig placering.  

  

Når Sport- Fritid- og Kulturudvalget har besluttet placeringen vil Team Byg behandle 

ansøgningen om en anden placering. Herefter vil sagen skulle behandles i MPU, ØU og KB, 

hvor der samtidig tages stilling til frigivelse af beløbet. 

  

Tidsplan - foreløbig 

Januar 2017 - Ansøgning til Team BYG om anden placering af legepladsen 

Januar 2017 - Frigivelse af midler møde i MPU – ØU - KB 

April 2017 - Udsendelse af udbudsmateriale 

Juli 2017 - Modtagelse af skitseprojekt 

August 2017 - Udvælgelse af firma ud fra skitseprojekt – møde i SFKU 

November 2017 - Modtagelse af færdigt projektmateriale 

November 2017 - Ansøgning om byggetilladelse – Team BYG 

Marts 2018 - Start på etablering 
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Sommer 2018 - Indvielse 

  

Udvælgelseskriterier 

Sport- Fritid- og Kulturudvalget skal beslutte, hvilke tildelings kriterier der skal benyttes 

ved udvælgelsen af det vindende legepladsfirma.  

  

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.  

·         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. 

·         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 

·         Legepladsen skal have siddemuligheder for voksne og børn 

 

Sagens tidligere behandling 
Sagens tidligere behandling 
SFKU: 24. april 2013 

SFKU: 29. maj 2013 

SFKU: 22. juni 2016 

SPKU: 24. august 2016 

  

MPU: 18. december 2014 

MPU: 23. juni 2016 

  

ØU: 18. august 2016 
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Bilag 
-    Bilag 1 alternativ placering  

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 14-12-2016 
Beslutning: udvalget godkendte placeringen af legepladsen og udvælgelses- 

kriterierne blev godkendt.  

 

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

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   16/18906 

Journalnr.:   04.01.09G01 

Sagsforløb:  SFKU, ØU. KB - Åben sag  

Mødedato:  14.12.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 

 

Etablering af støjskærm ved street-soccerbanen 

 
Baggrund 
Efter etablering af street-soccerbanen ved Vallerødskolen har administrationen modtaget 

klager fra få omkringliggende naboer der føler sig generet af støj fra aktiviteter på og 

udenfor banen. 

 

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

overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at formålsbestemte puljemidler 

svarende til 330.000 kr. konverteres til anlægsmidler med henblik på at etablere en 

støjskærm ved street-soccerbanen. 

 

Sagsfremstilling 
På møde den 20. juni 2012 besluttede Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, at imødekomme en 

ansøgning fra HUI fodbold vedrørende etablering af en street-soccerbane ved 

Vallerødskolen. Banen havde til formål at stimulere nye bolddiscipliner med henblik på at 

tiltrække børn og unge til den organiserede, såvel som selvorganiserede fodboldsport. I 

beslutningen fremgår det også, at banen skal være tilgængelig for alle og at der skal være 

en sammenhæng med den sideliggende basket-bane. 

  

Umiddelbart efter etableringen begyndte administrationen at modtage klager fra få 

omkringliggende naboer der følte sig generet af støj fra selve banen, når bolden ramte 

banden, samt de glædessudbrud som følger med, når der for eksempel bliver scoret 

mål.  Herudover klager naboerne over støj, når brugerne har medbragt musikafspiller, og 

når fodboldspillet har medført festlige aktiviteter. 

  

Administrationen har lavet forskellige tiltag for at måle problemets omfang, og for at 

imødekomme naboerne. I sommerhalvåret runderes banen hver time af kommunes 

klubpersonale, der henstiller til, at man ikke må larme unødigt, samt at man ikke må 

benytte banen efter kl. 22.00. Til at understøtte opsynet er der i dialog med politi og SSP 

blevet opsat skiltning og ”trafik” lys, som indikerer hvornår og hvordan man færdes på 

banen. I løbet af de sidste to år har der været under 10 episoder med larm og støj, som 

har givet anledning til rapportering samt indberetning. 

  

For at dæmpe larm fra træ-banderne på selve banen har administrationen iværksat et 

forarbejde, der skal skitsere, hvordan man lyddæmper elementerne mest muligt ved for 

eksempel at sprøjte silikone ind i jernsamlinger samt ved at bolte pladerne ekstra fast. 
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Da ovenstående indsatser ikke har medført et stop af naboklager, foreslår 

administrationen, at man etablerer en støjskærm, som kan være med til at dæmpe larm fra 

banen. På baggrund af de positive erfaringer med støjskærme ved skatebanen, har 

administrationen indhentet et tilbud på etablering af en 83 m2 stor skærm i 2 

højdeniveauer målrettet omkringliggende naboer, se evt. bilag 1. Administrationen 

anbefaler samme pilehegn som ved skatebanen, da denne er meget modstandsdygtig 

overfor hærværk og erfaringsmæssigt ikke er videre interessant at kravle rundt på. 

Herudover vil den ene side være beklædt med vedben som på skatebanen. Pilen vil være 

afbakket med grå nuancer som passer ind sammen med de omkringliggende bygninger. 

  

Administrationen foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget konverterer 330.000 kr. fra 

puljemidler på Kultur- og fritidsområdet til en støjskærm, og indstiller overfor 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at pengene, som er afsat til almindelig 

kommunal drift på fællesramme, konverteres til anlægsmidler.    

  

Det skal pointeres, at administrationen ikke kan garantere naboer at lydniveauet fra street-

soccerbanen opleves som acceptabelt, men forventer at larm fra selve banen og spillerne 

på banen nedbringes. Ydermere skal det oplyses, at der ikke findes miljølovgivning samt 

grænseværdier for legende børn og unge. Endeligt skal det bemærkes, at støj vedrørende 

larm fra selvorganiserede fester, folkelige forsamlinger og aktiviteter i det offentlige rum 

hidrører politivedtægten, og ikke er et forhold for kommune som myndighed. 

  

Street soccerbanen har kostet 250.000 kr. at etablere. 

 

Økonomi/personale 
Der er 296.000 kr. tilbage i Kultur- og Fritidspuljen. 

 

Bilag 
-    Bilag 1_tegning.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 14-12-2016 
Udvalget besluttede at afvise forslaget om etablering af støjskærm. 

  

 

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

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   16/18122 

Journalnr.:   18.15.01G01 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  14.12.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Gitte Søby 

 

Oplysningsforbund søger om tilskud til 

undervisning i 2017 

 
Baggrund 
Jævnfør folkeoplysningsloven yder Hørsholm Kommune tilskud til undervisning udbudt 

gennem kommunens oplysningsforbund. 6 oplysningsforbund har søgt om tilskud til 

folkeoplysende voksenundervisning i 2017, og sagen fremlægges med henblik på fordeling 

af tilskud.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget vælger model 1.A. for 

fordeling af tilskud til oplysningsforbundenes undervisning i 2017. Administrationen 

anbefaler desuden, at udvalget godkender punkt 2:    

  

1.A: Fordeling af det samlede budget 2017. Da oplysningsforbundene ikke kan modtage 

mere i tilskud end ansøgt beløb, anbefaler administrationen, at det resterende budget på 

48.132 kr. fordeles forholdsmæssigt til LOF Øresund og AOF Nordsjælland, da disse 

oplysningsforbund søger om højere tilskud end modellen tildeler dem.  

  

1.B: Fordeling af 95 % af budget 2017.  

1. Da oplysningsforbundene ikke kan modtage mere i tilskud end ansøgt beløb, 

anbefaler administrationen, at det resterende budget på 71.318 kr. fordeles 

forholdsmæssigt til LOF Øresund og AOF Nordsjælland, da disse oplysningsforbund 

søger om højere tilskud end modellen tildeler dem  

  

2. Restbudgettet på 71.318 kr. reserveres til tilskud til eventuelle nye 

oplysningsforbund i Hørsholm Kommune, og såfremt beløbet ikke kommer til 

udbetaling, kan det fordeles til oplysningsforbundene inden årets afslutning 

  

2: Administrationen anbefaler desuden, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget beslutter, at 

eventuelle tilbagebetalte beløb i forbindelse med afregning af tilskud fra indeværende år 

kan indgå i budgettet og fordelingen af tilskud det efterfølgende år.    

 

Sagsfremstilling 
Tilskud til oplysningsforbundenes undervisning ydes efter Folkeoplysningsloven til aflønning 

af lærere og ledere samt til afholdelse af debatskabende aktiviteter og fleksible 
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tilrettelæggelsesformer. Tilskuddet ydes efter en centralt fastsat timesats samt efter en 

række omregningsfaktorer for de forskellige tilrettelæggelsesformer.  

  

Der ydes tilskud med 1/3 af timesatsen til almindelig undervisning og studiekredse. 

Der ydes tilskud med 8/9 af timesatsen til undervisning af deltagere med handicap i 

relation til et konkret emne. 

Der ydes tilskud med 5/7 af timesatsen til instrumentalundervisning.  

  

LOF Øresund har meddelt administrationen, at oplysningsforbundet har købt lokaler i 

Hørsholm og derfor forventer at udvide aktivitetsniveauet i Hørsholm betragteligt.   

  

Sidst et nyt oplysningsforbund valgte at tilbyde undervisning i Hørsholm Kommune var i 

2011.   

  

Ovenstående modeller har været i høring hos Fritids- og Kulturrådet, og rådet foretrækker 

model 1.A. (se bilag 2). 

  

Administrationen anbefaler, at fordelingen af tilskud til oplysningsforbundene i 2017 tager 

udgangspunkt i oplysningsforbundenes afregnede beløb for 2016. Med modellen sikrer vi, 

at budgettet fordeles i forhold til oplysningsforbundenes faktiske aktivitetsniveau i 2016. 

Modellen bevirker omvendt, at det er svært for et oplysningsforbund at få tilskud til et 

væsentligt udvidet antal undervisningstimer i 2017 sammenlignet med det afholdte antal 

undervisningstimer i 2016.          

 

Økonomi/personale 
I Hørsholm Kommune har følgende oplysningsforbund søgt om tilskud til undervisning i 

2017: 

AOF Nordsjælland 

DOF (Dansk Oplysnings Forbund) Hørsholm Fritidsskole 

FOF Nord 

Hørsholm Seniordanserforening 

LOF Øresund 

MOF (Musisk Oplysnings Forbund) 

Kommunens budget 2017 til 

oplysningsforbundenes undervisning 

1.400.200 kr. 

Oplysningsforbundenes samlede ansøgte 

beløb 2017 

1.506.692 kr. 

    

Difference mellem budget og ansøgt beløb  106.492 kr. 

  

 

Bilag 
-    Model for beregning af tilskud til undervisning 2017(1).xlsx.pdf 

-    Høringssvar Fritids- og kulturrådet.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 14-12-2016 
Udvalget tiltrådte model 1A. 
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Fraværende: 
Alexander Jonsbak (V) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  4 

Acadre sagsnr.:   16/19118 

Journalnr.:   20.03.01P00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  14.12.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Henriette Rude Brytygier 

 

Ansøgning til musikprojekt fra Univers på Vers 

 
Baggrund 
Orkestret Univers på Vers ansøger om støtte på op til 36.000 kroner fra puljen til primært 

nye og nyskabende aktiviteter til et nyt musikprojekt. 

 

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

udvalget vil støtte Univers på Vers med et tilskud på op til 36.000 kroner fra puljen til 

primært nye og nyskabende aktiviteter. 

 

Sagsfremstilling 
Orkestret Univers på Vers søger støtte til deres musikprojekt, der henvender sig til familier, 

der i gennem musikken kan samles på tværs af generationer. 

  

Projektet består af en koncertrække på tre plejehjem i Hørsholm Kommune i 2017.  

Hvor der traditionelt på plejehjemmene spilles musik målrettet beboerne, har Univers på 

Vers udviklet en ny koncertgenre, hvor der spilles musik der typisk henvender sig til den 

yngre generation. Orkestrets erfaring er imidlertid at denne genre fanger alle aldre og giver 

en god platform for kulturelle møder på tværs. 

  

Udover en musikalsk oplevelse er målet, at give beboerne på plejehjemmene mulighed for 

at invitere familien til en god oplevelse og give familierne en fælles kulturel oplevelse på 

tværs af generationerne. 

  

Baggrund: 

Orkestret Univers på Vers består af fem professionelle musikere og fem unge udvalgte 

sangtalenter, der netop har afsluttet gymnasiet.  

Orkestret har modtaget børnejazzprisen 2015 og var nomineret til børnejazzprisen i 2016. 

  

De tre plejehjem, der er er inddraget i projektet er: 

Margrethelund 

Sophielund 

Breelteparken 

 

Økonomi/personale 
Budget for musikprojektet er i alt 45.000 kroner og dækker udgifter til honorar, 

planlægning, projektudvikling og kommunikation (se bilag med ansøgning).  
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Der søges om op til 36.000 kroner fra puljen til primært nye- og nyskabende aktiviteter. 

  

Der er d.d. 65.300 kroner tilbage i puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter. 

 

Sagens tidligere behandling 
Ansøgningen er blevet drøftet i Fritids- og Kulturrådet. Rådets høringssvar ses i Bilag 5. 

 

Bilag 
-    Bilag1: Ansøgning til puljen " Pulje til primært nye- og nyskabende aktiviteter" - Til 

Hørsholm Kommune.docx 

-    Bilag 2: Projektbeskrivelse plejehjem nov.16.pdf 

-    Bilag 3: Avis artikkel.pdf 

-    Bilag 4: Tilbagemeldinger fra 3 plejehjem.pdf 

-    Bilag 5: Høringssvar fra Fritids- og Kulturrådet 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 14-12-2016 
Udvalget besluttede at tildele 10.000 kr. til musikprojekt Univers på Vers. Udvalget 

opfordrer til, at ansøgninger på ældreområdet fremadrettet søges via værdighedspuljen. 

 

Fraværende: 
Alexander Jonsbak (V) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 14-12-2016   Side 12 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  5 

Acadre sagsnr.:   16/19317 

Journalnr.:   18.15.00G01 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  14.12.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Gitte Søby 

 

Louiselunds Venner søger tilskud til aktiviteter  

 
Baggrund 
Louiselunds Venner søger om tilskud til fortsættelse af deres social-kulturelle aktiviteter og 

søger tilskud til afholdelse af fem arrangementer i plejeboligerne og fire orkestre-

arrangementer i Cafe Louise. 

 

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

støtte Louiselunds Venner med op til 12.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen. 

 

Sagsfremstilling 
Louiselunds Venner der er etableret gennem Frivilligcenter Hørsholm, og som kører som en 

selvstændig gruppe af frivillige der arrangerer aktiviteter og støttefunktioner på Louiselund, 

har fremsendt en ansøgning, hvor der søges om 12.000 kr. til sociale aktiviteter, og hvor 

musik og jazz er et understøttende element. 

  

Aktiviteterne udspiller sig 2 steder i dement- og plejeboligerne samt i Cafe Louise. I 

dement- og plejeboligerne ønsker Louiselunds Venner at arrangere musik og fællessang, 

filmfremvisning og banko fordelt over fem gange. I Cafe Louise arrangeres der jazz og 

fællessang for alle beboer fire gange, hvor der til hver gang er et nyt jazz-orkestre og 

solister. Adgang er gratis, også fra udefrakommende besøgende.    

  

Det skal bemærkes at Louiselunds Venner i april 2016 søgte 24.000 kr. og modtog 12.000 

kr. af § 18 midlerne som hidrører tilskud til socialt frivilligt arbejde. Indholdet i 

ansøgningen omhandlede filmeftermiddage, musik, dans og spil i perioden maj til december 

2016. I ansøgningen til § 18 midlerne fremgår det at man skønner at finansieringsbehov er 

det samme i de 3 efterfølgende år. Ansøgningen til Sport-, fritid og Kulturudvalget hidrører 

datoer i 2017. 

 

Økonomi/personale 
Budget til aktiviteter 

  

Dement og plejeboligerne, den 25 januar, 15 februar, 15 marts, 19 april, 10 maj 2017:  

  

Tre gange musik og fællessang. Honorar musikere og solister              kr.1.800,-    

Leje af film                                                                                 kr.   200,- 

2 gange Banko spil m. gevinster                                                     kr.1.000,-  
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Café Louise, den 2. februar, 2. marts, 20. april, 18 maj: 

Jazz og fællessang med fire orkestre. Honorar og kørsel 4 x 2.000,-     kr. 8.000,- 

Tryksager, flyers, korrespondance, m.v.                                          kr. 1.000,-

                                                                               

  

I alt:                                                                                          Kr.12.000,- 

  

Der er 296.680 kr. tilbage i Kultur- og Fritidspuljen. 

 

Bilag 
-    Ansøgning_KF.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 14-12-2016 
Udvalget afviste ansøgningen fra Louiselunds Venner. 

 

Fraværende: 
Alexander Jonsbak (V) 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 14-12-2016 
Udvalget ønsker, at der planlægges et temamøde i 2017 om Fremtidens Bibliotek. 

Administrationen planlægger et oplæg om de fremtidige aktiviteter i Kulturhus Trommen 

 

Fraværende: 
Alexander Jonsbak (V) 
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Bilagsoversigt 
 

Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

1 Åben Bilag 1 alternativ placering 2241047 

2 Åben Bilag 1_tegning.pdf 2239299 

3 Åben Model for beregning af tilskud til undervisning 2017(1).xlsx.pdf 2249728 

3 Åben Høringssvar Fritids- og kulturrådet.pdf 2249732 

4 Åben 
Bilag1: Ansøgning til puljen " Pulje til primært nye- og nyskabende 

aktiviteter" - Til Hørsholm Kommune.docx 
2237170 

4 Åben Bilag 2: Projektbeskrivelse plejehjem nov.16.pdf 2237172 

4 Åben Bilag 3: Avis artikkel.pdf 2237173 

4 Åben Bilag 4: Tilbagemeldinger fra 3 plejehjem.pdf 2237175 

4 Åben Bilag 5: Høringssvar fra Fritids- og Kulturrådet 2243112 

5 Åben Ansøgning_KF.pdf 2243257 
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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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