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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  25.02.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-02-2015 
Udvalget blev orienteret om, at der viser sig at være en dobbeltbookning af Ridebanen på 

den dato, som hidtil har været fastsat for afvikling af Kulturdagen 2015. Kræftens 

Bekæmpelses ”Stafet for livet” har en bekræftet bookning af Ridebanen på den hidtil 

planlagte dato. Dobbeltbookningen er opstået i en omlægning af bookingsystemet hos 

Skov- og Naturstyrelsen. Udvalget bad på den baggrund Administrationen om at arbejde 

videre med afvikling af Kulturdagen på enten den 8. eller den 15. august 2015. 

  

Udvalget mindet om, at der KL Kultur og Fritidskonference afvikles den 21.-22. maj 2015 i 

Helsingør. 

  

Udvalget blev orienteret om, at Hørsholm Kommune er vært for Politisk konference for 

kulturudvalgene i Kultur Metropol Øresund. Konferencen afvikles torsdag den 26. marts 

2015 i Kulturhus Trommen. 

  

Nadja Maria Hageskov orienterede om den flotte afvikling af Idrætsstjerner 2015. 

  

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget blev orienteret om, at projektering af den nye biograf i 

Kulturhus Trommen er slået fejl, på trods af at udvalget løbende er blevet orienteret om 

noget andet. Den ny biograf står derfor ikke klar til brug den 1. september 2015, som 

planlagt og besluttet af Kommunalbestyrelsen. Direktionen er gået tæt ind i sagen. Der 

arbejdes lige nu på at frembringe mulige løsningsmodeller med dertilhørende konsekvenser 

og tidsplaner. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget afholder ekstraordinært møde den 4. marts 

2015, med henblik på behandling af den videre proces – herunder fastlæggelse af ny 

åbningsdato. 

 

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

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   15/2242 
Journalnr.:   00.30.00Ø00 
Sagsforløb:  SFKU-SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.02.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Nyborg 
 

SFKU: Etablering af råderum budget 2016-2019 

 
Baggrund 
Økonomiudvalget har på deres januar-møde vedtaget en ny budgetproces for budget 2016-

2019. Den nye proces indebærer, at fagudvalgene på februar-møderne bestiller forslag til 

budgetønsker og budgetreduktioner, som ønskes udarbejdet af administrationen. 

Budgetforslagene bestilles med afsæt i en række tværgående politiske pejlemærker, der 

forventes vedtaget på Økonomiudvalgsmødet i februar.  

  

Formålet med pejlemærkerne: 

  

 Pejlemærkerne er en retningsgiver på tværs af udvalgene med 

henblik på at sikre en rød tråd i budgetlægningen 

  

 Pejlemærkerne giver en ramme til at invitere eksterne aktører og 

andre interessenter ind i en dialog omkring prioriteringerne 

  

 Pejlemærkerne udstikker en retning tideligt i processen  og sikrer 

politisk ejerskab, idet fagudvalgene udstikker bestillinger til 

administrationen på budgetønsker og reduktioner 

  

 Pejlemærkerne understøtter Kommunalbestyrelsens prioritering 

mellem budgetforslag i budgetforhandlingerne 

 

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

 Tager det af Økonomiudvalget fastlagte samlede råderumsbeløb 

til efterretning 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 25-02-2015   Side 4 

 

 Tager de af Økonomiudvalget besluttede politiske pejlemærker til 

efterretning 

 Drøfter og tydeliggør hvilke forslag til budgetønsker og 

budgetreduktioner, der på baggrund af de tværgående politiske 

pejlemærker ønskes udarbejdet på Sport-, Fritid- og 

Kulturudvalgets område. Pejlemærkerne er både retningsgivende 

i forhold til budgetreduktioner og budgetønsker. Det er en 

ambition, at hvert enkelt forslag til budgetønsker eller 

reduktioner har en vis volumen og minimum forventes at udgøre 
50.000 kr.   

 

Sagsfremstilling 
Økonomiudvalget har på deres januar-møde vedtaget en ny budgetproces for budget 2016-

2019. Den nye proces indebærer bl.a. at: 

  

1. Økonomiudvalget på februar-mødet fastsætter et samlet ønsket 

råderumsbeløb som fagudvalgene præsenteres for på de 

efterfølgende møder. Det ønskede råderumsbeløb er et fælles 
mål og sætter ikke yderligere rammer for det enkelte udvalg.  

  

2. Fagudvalgene bestiller forslag til budgetønsker og 

budgetreduktioner på februar-møderne, som ønskes udarbejdet 

af administrationen på baggrund af en række politisk fastsatte 

tværgående pejlemærker. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 

præsenteres for de bestilte forslag til budgetønsker og 

budgetreduktioner på udvalgsmødet i marts.  

  

Politiske pejlemærker: 

De politiske pejlemærker er en operationalisering af den politiske vision ”Hørsholm vil 

begejstre”.  

  

Med forbehold for endelig godkendelse på Økonomiudvalgsmødet i februar er de 

tværgående politiske pejlemærker som følger (se bilag 1 for uddybning af pejlemærkerne): 

  

1.  Aktivt medborgerskab 

2.  Kvalitativ vækst 

3.  Læring og mestring 

4.  Fysisk aktive borgere 

5.  Forebyggelse 

6.  Klima 

  

Det er hensigten, at fagudvalget skal fremkomme med en række konkrete bestillinger til 

administrationen, som er relevante på udvalgets område på baggrund af ovenstående 

tværgående politiske pejlemærker. Pejlemærkerne er både retningsgivende for bestillinger 

vedrørende budgetreduktioner og budgetønsker.  
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Bestillinger af budgetforslag kan fordele sig på: 

-      Reduktioner drift 

-      Reduktion på anlæg 

-      Driftsønsker 

-      Anlægsønsker 

 

Økonomi/personale 
Råderumsprocessen indgår i budgetprocessen for budget 2016-2019. 

 

Kommunikation 
Budgetprocessen for budget 2016-2019 er forelagt udvalget på januar-mødet. 

 

Sagens tidligere behandling 
Intet at tilføje 

 

 

Noter til bilag 
Intet at tilføje 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-02-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget: 

·               tog det af Økonomiudvalget fastlagte samlede råderumsbeløb til efterretning 

·               tog de af Økonomiudvalget til inspiration fremlagte politiske pejlemærker til 

efterretning 

·               bestilte følgende forslag til budgetønsker og budgetreduktioner: 

·               Oversigt over personaleudviklingen de seneste 5 år 

  

Udvalget afventer derudover potentialet af Ejendomsstrategien på udvalgets 

ressortområde. 

 

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

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/24717 
Journalnr.:   02.00.00P20 
Sagsforløb:  SFKU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  25.02.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marie Kyhn 
 

Opgradering af Idrætsparken 

 
Baggrund 
Totalrådgiveren Nova 5 er kommet frem til ét overordnet dispositionsforslag for 

Idrætsparken. Dette er blevet til på baggrund af de samlede opgraderingsønsker for 

Idrætsparken, samt forskellige brugermøder med klubberne, som har vurderet Nova 5’s 

forslag løbende. 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget præsenteres derfor for gennemarbejdede 

dispositionsforslag, som er vendt og præciseret i forhold til de relevante brugergrupper.  

 

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

totalrådgiveren Nova 5’s dispositionsforslag til opgraderingen af Idrætsparken, herunder 

Hørsholmhallen og Skøjtehallen, se bilag.  

Administrationen gør SFKU opmærksom på, at der efterfølgende muligvis vil være en videre 

dialog med klubberne i forhold til at konkretisere omklædningsrum og foyerområde. 

 

Sagsfremstilling 
Nova 5 har på baggrund af opgraderingsønsker samt en nytænkning af Hørsholm– og 

skøjtehallen forsøgt at fange behov og ønsker i nye tegninger af de to haller. Formålet er at 

give en bedre benyttelse af Idrætsparken både for bredde- og eliteidrætten. Derudover 

præsenterer Nova 5 det dispositionsforslag, som giver den mest optimale opgradering og 

udvikling inden for afsatte budget. 

  

Brugerproces 

På møde den 19. januar 2015 blev Idrætsrådet samt Idrætsparkens relevante brugere 

orienteret om Nova 5s udkast til dispositionsplan med lejlighed til at kommentere og 

komme med nye forslag. Der var en overvejende positiv stemning over for Nova 5s forslag. 

På møde den 26. januar 2015, blev først repræsentanter for skøjtehallens brugere inviteret 

til dialogmøde om planerne for skøjtehallen, og dernæst blev Hørholm hallens brugere 

inviteret til dialogmøde om Hørsholm hallen. 

På opfordring fra især ishockey blev der den 2. februar inviteret til endnu et dialogmøde 

vedrørende skøjtehallen. 

  

Der foreligger referater fra alle møderne 

  

Nova 5’s opgradering af skøjtehallen 
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Nova 5 har i deres tegninger, peget på én tegning/model for hhv. skøjtehallen og 

Hørsholmhallen, som de mener, er mest fordelagtig i forhold til både æstetik og 

funktionalitet. 

I skøjtehallen har det været højt prioriteret, at få opgraderet omklædningsrummene, som 

pt. er så små og upraktiske, at de ikke lever op til elitens standarder, ej heller brugernes 

behov. 

Derudover fungerer indgangspartiet ikke optimalt, da det er svært for publikum at komme 

ind, når der er kampe. Også VIP loungens funktion og størrelse har været på 

tegnebrættet.   

Disse udviklingspotentialer, har Nova 5 valgt at løse, ved at grave ud i kælder- og stueplan 

mod nord (mod svømmehallen) således, at omklædningsrummene bliver flere og større. 

VIP loungen forstørres betydeligt og gøres mere lys og åben og foyeren udvides ligeledes 

med større glasparti- og indgang.  

  

Nova 5 beskriver deres valg af udvidelse af eksisterende foyer herunder: 

 Overordnet bibeholdes indgangen hvor den er i dag. Dette er en 

fordel i forhold til hallens disposition hvor tilskuere kommer ind 

centralt i foyeren og fordeles ”ligeligt” til de to tribunelangsider. 

 Ved at bygge udenpå den eksisterende foyer opnås et samlet 

større areal og et oplevelsesmæssigt større volumen, 

sammenlignet med at placere ny foyer mod øst (mod p-arealet) 

hvilket vil opdele foyeren i to afsnit. 

 Udvidelsens af foyeren kan foregå uafhængigt af planerne for en 

ny skøjtetræningshal. 

 Udvidelsens vil også fungere hvis den nye træningshal ikke skulle 

komme. 

 Placeringen af foyeren mod nord har den fordel, i forhold til 

foyerudvidelsen mod øst (p-arealet), at den ikke låser det senere 

udbud på skøjtetræningshallen. De bydende på den nye 

træningshal er dermed mere fritstillede i forhold til den fremtidige 

disponering. 

 Udvidelsens af foyeren kan foregå uafhængigt af planerne for den 

nye skøjtetræningshal. 

 Facaden på en østvendt foyer vil være vanskelig at 

sammenbygge med en ny hal. Man kan forestille sig, at man vil 

være tvunget til at nedrive dele af foyerfacaden for at lave 

sammenbygningen med træningshallen. Dette gælder også i 

kælderniveau, hvor kældervæggen mod en ny træningshal skal 

gennembrydes for at skaffe adgang til den nye kælder. 

 Endelig skal det nævnes, at da gulvniveau i ny træningshal ikke 

er defineret – det behøver ikke ligge i samme niveau som 

eksisterende hal - vil gulvniveauet i en østvendt foyer ikke kunne 
defineres. 

Nova 5 vurderer således, at det vil være mest hensigtsmæssigt at udvide det eksisterende 

areal mod nord. 

  

  

Nova 5’s opgradering af Hørsholmhallen 
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I Hørsholmhallen har etableringen af tilskuerpladser i begge sider af hallen, samt mulighed 

for TV platform været et stort ønske fra basket, hvorfor det også er prioriteret i 

opgraderingen. TV2 har godkendt hallen til at leve op til kravene for TV transmission.  

Ud fra nuværende tidsplan regner man med, at kunne gå i gang med Hørsholmhallens 

sportshal i sommeren 2015, da der er et ønske om, at få prioriteret opgraderingen af 

sportshallen til TV transmission. Dog igangsættes opgraderingen først, når økonomien for 

både Hørsholmhallen og Skøjtehallen er helt på plads.  

  

I Hørsholmhallen har Nova 5 tegnet et nyt indgangsparti, som også rummer toiletfaciliteter. 

Nova 5 mener, at indgangspartiet, som ligger i forlængelse af hallen ud mod 

parkeringsarealet, vil give en bedre synergi mellem publikum og spillere, da indgangen 

bliver mere åben. Derudover vil det give et løft til facaden. 

  

Energirenovering 

I opgraderingsbudgettet er der afsat penge til efterisolering af skøjtehallens facader, så de 

lever op til de nye miljøstandarder. 

Til gengæld er efterisoleringen af skøjtehallen og svømmehallens tag samt etablering af 

solceller på hallerne budgetteret via Center for tekniks energirenoveringspulje.  

  

P-pladser i Idrætsparken 

I budgettet for ”Opgradering af Idrætsparken” er indeholdt 2,5 mio.kr. til renovering af p-

arealerne i forbindelse med Idrætsparken. Administrationen har engageret et eksternt 

firma til at foretage en trafikanalyse for Stadionallé med henblik på blandt andet at få 

parkeringsforholdene belyst. Resultatet heraf forventes at ligge klart medio marts 2015 og 

vil indgå i det kommende lokalplanarbejde. 

  

Lokalplan 

Planmæssigt er Hørsholm Idrætspark underlagt byplanvedtægt nr. 6, der beskriver, at 

Idrætsparken er udlagt til offentlige rekreative formål (Idrætspark). Opgraderingen af 

Idrætsparken stiller ikke krav om en lokalplan, men udelukkende en byggetilladelse 

  

Økonomi og endelig stillingtagen 

Så snart SFKU har godkendt dispositionsforslagene til opgraderingen af Idrætsparken, 

sendes opgraderingen i udbud (fagentreprise). Herefter vil det være muligt at prioritere i 

opgraderingen i forhold til afsatte budget.  

 

Økonomi/personale 
  

I Budget 2014 – 2017 blev afsat i alt 34.000.000 kr. til opgradering af Idrætsparken, med 

14 mio.kr. i 2014, 10 mio.kr. i 2015 og 10 mio,kr, i 2016.  

Kommunalbestyrelsen har på møde den 28. april 2014 ud af de budgetterede 34.000.000 

kr. frigivet 1.000.000 kr. til projektbeskrivelse og rådgiver. 

Hermed søges de resterende 33.000.000 kr. til at iværksætte og færdiggøre projekterne. 

  

Bevillingsskema 

 
Beløb 

Tillægsbevilling 
Drift/anlæ

g m.v 

Indeværend

e år 

Overslagså

r 1 

Overslagså

r 2 

Overslagså

r 3 

Politikområde: 
     

Politikområde: 
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I alt 

 
0 0 0 0 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels

e)      

Politikområde: 63 

Idrætsparken  
23.000.000 10.000.000 

  
Politikområde: 

     

      
I alt 

 
23.000.000 10.000.000 0 0 

  

 

Kommunikation 
Administrationen udarbejder og iværksætter en kommunikationsplan. 

 

Bilag 
-    Nova 5, DISPOSITIONSFORSLAG_print.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-02-2015 
Udsat til næste møde. 

 

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

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   13/19962 
Journalnr.:   04.04.00A00 
Sagsforløb:  SFKU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  25.02.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Svend Erik Søegaard 
 

Godkendelse til igangsættelse af 

skøjtetræningshalsbyggeri 

 
Baggrund 
I budget 2014-2017 vedtog forligspartierne at afsætte 45 mio.kr, til opførelse af en ny 

skøjtetræningshal. Kommunalbestyrelsen ønsker at få bekræftet fra uvildig side, at 

opførelsen af skøjtetræningshallen kan gennemføres inden for de 45 mio.kr., samt at 

Idrætsparken inklusiv en ny skøjtetræningshal kan drives inden for et driftsbudget, som er 

1 mio.kr. højere end det nuværende driftsbudget.  

  

Administrationen har til dette formål bestilt en redegørelse fra Bascon.  

  

Bascon konkluderer, at anlægs budgettet kan holdes, og at Idrætsparkens driftsbudget vil 

blive forøget med mindre end 1 mio.kr 

 

Forslag 
Administrationen indstiller til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at anbefale Økonomiudvalget 

og Kommunalbestyrelsen at beslutte, at det videre anlægsarbejde vedrørende en ny 

skøjtetræningshal kan igangsættes. 

 

Sagsfremstilling 
I budgetaftalen for 2014 – 2017 vedtog forligspartierne at afsætte 45 mio.kr. til anlæg af 

en skøjtetræningshal, 1.000.000 kr. i 2014, 25.000.000 kr. i 2015 19.000.000 kr. i 2016. 

Dette er under forudsætning af, at de afledte nettodriftsudgifter til Idrætsparken under ét 

maksimalt må stige med 1.000.000 kr. fra 2017 og frem. 

  

Skøjtetræningshallens placering har været drøftet intenst. For at opnå den største 

synergieffekt, som Masterplanen af 2009 for Idrætsparken mv. også anviser, blev der i 

første omgang peget på tennisarealet umiddelbart vest for skøjtehallen. Tennisarealet er 

dog behæftet med klausuler frem til 2084, hvilket vanskeliggjorde forhandlingerne med 

Hørsholm Rungsted Tennisklub så meget, at denne placering blev fravalgt. Derpå blev der 

peget på en placering på sydsiden af skolestien, som går gennem Idrætsparken, på den 

eksisterende tennis centre court. Dette forslag faldt især på grund af den ringe 

synergieffekt såvel driftsmæssigt som brugsmæssigt. 
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På møde den 17. december 2015 besluttede Sport-, Fritid og Kulturudvalget, at den nye 

træningsskøjtehal skulle placeres parallelt med den eksisterende skøjtehal, på p-pladsen, 

idet placeringen skal ses i sammenhæng med etablering af P-pladser på Centre Court. 

  

Der er flere ting, som taler for, at placere skøjtetræningshallen på p-arealet ved siden af 

den gamle hal, da det vil være muligt at drage fordel af den tydelige synergieffekt, som vil 

opstå grundet interaktionen hallerne imellem. Her skal nævnes: 

o    De eksisterende ismaskiner vil kunne servicere begge skøjtehaller  

o    Mulighed for fælles energirigtigt køleanlæg  

o    Mulighed for, som idrætsudøver, at tilgå begge haller indendørs  

o    Fælles omklædningsfaciliteter  

o    Sammenhængende skøjtehaller.  

  

Med afsæt i denne beslutning bestilte administrationen en redegørelse fra det rådgivende 

ingeniørfirma Bascon, om det var muligt dels at anlægge skøjtetræningshallen for de 

bevilligede 45 mio.kr. dels om de afledte nettodriftsudgifter i Idrætsparken under ét kunne 

afholdes inden for en stigning på 1 mio.kr. årligt fra 2017 og frem. 

  

Bascon konkluderer, at en skøjtetræningshal med banemål på 60 x 30 m og ydre mål på 

ca. 65 x 35 m, opført som ”kold hal” i beton og stål, gravet ned i samme niveau som den 

gamle skøjtehal og sammenbygget med denne, kan gøres inden for bevillingen på 45 

mio.kr. 

  

Når skøjtetræningshalsprojektet iværksættes skal skøjtehallernes samlede arkitektoniske 

udtryk vægtes. 

  

På driftssiden estimerer Bascon, at såfremt skøjtetræningshallen opføres som en ”kold hal”, 

vil de afledte driftsudgifter ikke overstige 1. mio.kr., idet personale- og 

administrationsudgifter ikke forøges. 

 

Sagens tidligere behandling 
Kommunalbestyrelsen: 16. december 2013 – Frigivelse af 1 mio.kr. til udarbejdelse af 

projektforslag til ny skøjtetræningshal. 

  

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

 

Bilag 
-    2015-02-18 Træningsskøjtehal vurdering af pris.pdf 

-    2015-01-30 Samlet notat Anlægsudgifter og driftsudgifter v Bascon.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-02-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen at beslutte, at det videre anlægsarbejde vedrørende en ny 

skøjtetræningshal kan igangsættes. 

  

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

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   13/19962 
Journalnr.:   04.04.00A00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.02.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Svend Erik Søegaard 
 

Udarbejdelse af lokalplan for Idrætsparken mv. 

 
Baggrund 
I forbindelse med opførelse af ny skøjtetræningshal på eksisterende parkeringsareal øst for 

skøjtehallen opfordres SFKU til at anmode MPU om at indlede processen til udarbejdelse af 

en lokalplan indeholdende plan for eksisterende og fremtidige byggerier og andre tiltag, 

eksempelvis i form af erhverv, undervisningsinstitutioner, overnatning og 

parkeringsforhold. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, at udvalget anmoder Miljø- 

og Planlægningsudvalget at indlede processen til en lokalplan for Idrætsparken med hensyn 

til nuværende og fremtidige bygninger, til eventuelt erhverv, undervisningsinstitutioner, 

overnatning og parkeringsforhold i Idrætsparken. 

 

Sagsfremstilling 
Kommunen har i budgetaftale 2014-2017 for Hørsholm Kommune afsat midler til opførelse 

af en ny træningsskøjtehal, ca. 2700 m² etageareal. Hallen skal opføres i forbindelse med 

Hørsholm Idrætspark. 

  

Eksisterende forhold 

Området er omfattet af Partiel byplan 6 (fra 1963). Byplanvedtægten udlægger området til 

stadion. Hørsholm Idrætspark er i dag bebygget med ca. 23.000 m² etageareal, der 

anvendes til forskellige idrætsgrene: Skøjtehal, tennis, svømmehal, squashhal, badminton 

mv. 

  

Kommuneplan 2013-2025 

Området er omfattet af rammeområde 1.R11 Hørsholm Idrætspark. Området må anvendes 

til offentlige formål (sportsanlæg). Max. bebyggelsesprocent er 20. 

  

Andet 

Hørsholm Idrætspark omfattet af Masterplan for udbygning af Hørsholm Idrætspark, 

Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest (fra 2008). Planen afspejler for Hørsholm Idrætspark 

en reorganisering, der udvider parkens kapacitet samtidig med at der skabes større 

sammenhæng mellem parkens forskellige sportsfaciliteter. Dette dels ved en udbygning, 

dels ved inddragelse af eksisterende bygninger til andre idrætsformål. Masterplanen 

fastlægger principper for placering af bebyggelse. Den samlede p-kapacitet øges fra 475 

pladser til 750 for at dække de nye behov. 
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Placering af ny træningsskøjtehal afviger fra bebyggelsesprincipperne i masterplanen, idet 

ønsket nu er at placere den på eksisterende p-areal, et areal der også i masterplanen 

tænkes anvendt til parkering. Masterplanen har været i høring i 2008, idet tanken på 

daværende tidspunkt var, at intentionerne i masterplanen på sigt skulle afløses af en eller 

flere lokalplaner. Således er der bl.a. vedtaget lokalplan for det område der betegnes 

Kokkedal Nordvest og en del af det område der betegnes Kokkedal Vest. 

  

Vurdering 

Administrationen har vurderet, at projektet kræver udarbejdelse af ny lokalplan, idet det er 

konkluderet at: 

  

Opførelse af en ny hal i tilknytning til den eksisterende idrætspark kan ikke nødvendigvis i 

sig selv anses som et lokalplanpligtigt projekt. Projektet må imidlertid bedømmes i 

sammenhæng med dels den hidtidige udbygning af området, som reelt er sket ved 

enkeltstående byggetilladelser, uden at offentligheden herved har haft mulighed for at øve 

indflydelse, og dels det forhold, at hallen ifølge Masterplanen udgør en del af nogle større 

påtænkte ændringer og omdisponeringer af Idrætsparkens eksisterende bebyggelser og 

udearealer. Der er lagt op til ændringer af centrale dele af de eksisterende forhold, og 

ændringerne forventes at ville medføre en mere intensiv anvendelse med flere brugere og 

dermed øget trafik. Hertil kommer, at projektet angår et centralt offentligt sportsanlæg, 

der dækker hele Hørsholm Kommune.  

  

På baggrund heraf er det vurderingen, at det nu foreliggende projekt med opførelse af en 

ny træningsskøjtehal ud fra en samlet vurdering må anses som lokalplanpligtigt. En 

lokalplan vil i givet fald skulle omfatte det samlede område, og bør tage højde for de 

forventede nye tiltag og ændringer af området, som der lægges op til i Masterplanen. 

  

Lokalplanarbejdet forventes at vare ca. et år. 

 

Sagens tidligere behandling 
Kommunalbestyrelsen: 16. december 2013 – Frigivelse af 1 mio.kr. til udarbejdelse af 

projektforslag til ny skøjtetræningshal. 

  

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

 

Bilag 
-    2015-02-03 Notat om lokalplanpligt v Jens Flensborg - energi og miljø.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-02-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anmoder Miljø- og Planlægningsudvalget om at indlede 

processen til udarbejdelse af en lokalplan for Idrætsparken med hensyn til nuværende og 

fremtidige bygninger, til eventuelt erhverv, undervisningsinstitutioner, overnatning og 

parkeringsforhold i Idrætsparken. 

  

V stemte imod. 

 

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

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   15/2979 
Journalnr.:   18.20.04G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.02.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Stafetten 

 
Baggrund 
Hørsholm Kommune har gennem de sidste mange år tilbudt sine medarbejdere at deltage i 

DHL Stafetten i København. Kommunen bruger en del ressourcer i form af økonomi, tid og 

engagement i denne årlige begivenhed og administrationen overvejer, med inspiration fra 

Helsingør Kommune, om disse ressourcer kan anvendes mere effektivt og med et større 

udbytte ved at gennemføre et lokalt forankret arrangement fremfor at deltage i DHL. 

Derudover har administrationen også et ønske om at skabe et årligt tilbagevendende 

motionsarrangement, som udover kommunens ansatte også involverer det lokale 

erhvervsliv, foreninger og borgere.   

 

Forslag 
Administrationen anbefaler Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at tage orienteringen om 

arbejdet med Stafetten til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 
Administrationen er i gang med at undersøge muligheden for at arrangere et alternativ til 

Hørsholm Kommunes deltagelse i DHL Stafetten i København. Administrationen ønsker et 

fælles arrangement for mange medarbejdere, der samles om motion og forberedende 

indsatser gennem løbeklubber og socialt samvær.    

Arbejdstitlen for motionsarrangementet er ’Stafetten’, og målet er, at Stafetten skal samle 

kommunens ansatte, det lokale erhvervsliv og det lokale foreningsliv.  

Fokus for Stafetten er fællesskab, sammenhængskraft, sundhed, velfærd og på Hørsholm 

som et dejligt sted at bo og arbejde.  

Stafetten er, ligesom Kulturdagen, et godt eksempel på, hvordan vi i Hørsholm Kommune 

laver aktiviteter, som borgerne kan samles om. I Hørsholm Kommune vil vi gerne både 

aktive borgere og aktivt medborgerskab, og vi vil begejstre – det gør vi med Stafetten!  

Tidspunkt 
Stafetten foreslås gennemført torsdag den 03. september på Ridebanen og det grønne 

område omkring Hørsholm Kirke. Stafetten bliver koblet tæt sammen med Kulturdagen 

lørdag den 05. september, og synergieffekterne går ikke blot på det praktiske og 

økonomiske ved at begge arrangementer kan bruge de opstillede faciliteter (telte, 

toiletvogne mm.), men også i forhold til at skabe ekstra opmærksomhed på to af 

kommunens store kulturarrangementer.   

Administrationen kan oplyse, at der ikke er direkte sammenfald mellem tidspunktet for 

Stafetten og andre lokale løb, da Stafet for livet afholdes den 29. og 30. august og Åløbet 

den 12. september.  
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Interessenter 
For lokale virksomheder i Hørsholm skal Stafetten være det lokale alternativ til DHL 

Stafetten i København. Administrationen har foretaget en mindre kvalitativ rundspørge 

blandt lokale virksomheder, og virksomhederne indikerer interessere for konceptet. 

Administrationen forsøger at involvere erhvervslivet i Stafetten allerede i år, men det er 

uvist i hvor høj grad erhvervslivet vil deltage i år, og det er således ikke et succeskriterie 

for Stafetten hvorvidt erhvervslivet deltager i stafetten i 2015.    

Administrationen forventer, at flere af kommunens ansatte vil deltage i et lokalt forankret 

løb end ved DHL Stafetten i København.  

Administrationen ønsker i høj grad at inddrage foreningslivet i planlægning og udførelse af 

Stafetten. Administrationen har på nuværende tidspunkt fået positive tilkendegivelser om 

deltagelse i planlægning af Stafetten fra Hørsholm Rungsted Løbeklub, og vi forventer at 

inddrage yderligere foreninger.   

Af andre interessenter kan nævnes: Rungsted Gymnasium, Hørsholm Erhvervsnetværk, 

Hørsholm Bymidte og kommunalpolitikerne. 

Antal deltagere 
Målet med Stafetten i 2015 er et deltagerantal på 600 personer primært ansatte i 

kommunen. På sigt forventer administrationen et deltagerantal på 800 personer heraf 200-

300 deltagere fra erhvervsliv og foreninger.  

Administrationen forventer desuden at samarbejde med minimum 4 foreninger i forhold til 

afvikling af løbet.  

 

Økonomi/personale 
Stafetten har som udgangspunkt det nuværende DHL budget på 180.000 kr. som 

finansieringskilde.  

For virksomheder og foreninger som ønsker at deltage i Stafetten vil der være et 

deltagergebyr. Indtægter fra deltagergebyr fra virksomheder og foreninger vil blive 

anvendt til blandt andet at nedsætte deltagergebyret for alle deltagere. 

Budgettet for Stafetten er i balance med den nuværende finansieringskilde på 180.000 kr. 

og ved 400-600 deltagere. Stafetten skal ikke generere et overskud.     

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-02-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at tage orienteringen om arbejdet med Stafetten til 

efterretning, idet udvalget ønsker, at Stafetten koordineres med en ny dato for Kulturdagen 

med henblik på at opnå den skitserede synergieffekt mellem de to arrangementer. 

 

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

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   15/2879 
Journalnr.:   20.00.00I00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.02.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Kanonlauget søger om tilskud til Krudtkassen 

 
Baggrund 
Kanonlauget har fremsendt en ansøgning om tilskud på 40.000 kr. til krudtkassen. Beløbet 

skal dække de traditionelle saluteringer ved modtagelse af skibene Thyra og Svanen i 

Rungsted Havn. 

 

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

at imødekomme kanonlaugets ansøgning med op til 40.000 kr. 

 

Sagsfremstilling 
Kanonlauget, der tidligere var Rungsted Kyst Sejlklubs Kanonlaug, og som huses af KDY, 

har som fast tradition saluteret når Hørsholm Kommunes adopterede kadetskoleskibe Thyra 

og Svanen ankommer til det årlige besøg i Rungsted Havn. 

  

Svanen og Thyra bruges af Søværnets Officersskole til den fundamentale uddannelse af 

kadetter til søs, herunder navigation, kommunikation, sømandskab og samarbejde. 

  

Derudover bruges skibene ofte til repræsentative opgaver i- og uden for Danmark, så som 

maritime sammenkomster og kapsejladser. Skibene har et stort kommune logo på sejlet. 

  

Når skibene kommer til Rungsted Havn, affyres der ”Danske Hilsen” med tre skud og 

eventuelt igen ved afgang. 

  

Ifølge kanonlauget er ammunitionsbeholdningen ved at være tom, og lauget har i denne 

sammenhæng indhentet et tilbud fra en leverandør på 40.000 kr. Beløbet dækker ca. 17 

modtagelser. 

  

Kanonlauget består, ifølge kanonlauget selv, af få ældre borgere, som samles ved 

salutering og flagceremonielle maritime aktiviteter. 

  

Kanonlauget modtog ligeledes ca. 40.000 kr. medio 2012 til kanonkrudt. 

 

Økonomi/personale 
Der er pt. 147.000 kr. tilbage i Kultur- og Fritidspuljen. 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-02-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede ikke at imødekomme Kanonlaugets ansøgning 

henset til den stramme økonomi. 

 

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

Punkt:  8 
Acadre sagsnr.:   15/3005 
Journalnr.:   20.00.00I00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.02.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Hørsholm Folkedanserforening søger tilskud til 

venskabsbybesøg 

 
Baggrund 
Hørsholm Folkedanserforening søger om rejsetilskud til venskabsbytræf medio maj 2015. 

 

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

støtte Hørsholm Folkedanserforening med en underskudsgaranti på op til 10.000 kr. fra 

Kultur- og Fritidspuljen. 

 

Sagsfremstilling 
Med budgetaftale 2015-2018 blev den mangeårige, men ikke særligt benyttede, pulje for 

venskabsbysamarbejde nedlagt. I stedet har foreningerne mulighed for at søge Kultur- og 

Fritidspuljen til deres aktiviteter. 

  

Hørsholm Folkedanserforening skriver i fremsendte ansøgning, se eventuelt bilag 1, at man 

er blevet inviteret af Leksand Folkdanslag fra Sverige til et venskabsbytræf den 14.-17. maj 

2015. Venskabstræffet sker i selskab med de andre to venskabsbyer Oulainen fra Finland 

og Lillehammer fra Norge.  

  

I forbindelse med invitationen, søger Hørsholm Folkedanserforening om tilskud til deres 

rejseaktiviteter der, ifølge fremsendte budget, hovedsageligt består af 

transportomkostninger svarende til 40.000 kr. Folkedanserne har budgetteret med 

forventet brugerbetaling på 29 stk. af 1100 kr., og med diverse omkostninger forventer 

Hørsholm Folkedanserforening et underskud på ca. 10.000 for hele rejsen. 

  

I fremsendte ansøgning søger folkedanseforeningen ikke om et konkret beløb, men 

administrationen indstiller, at man eventuelt støtter med en underskudsgaranti på op til 

10.000 kr. svarende til det budgetterede underskud. 

 

Økonomi/personale 
Der er pt. 147.000 kr. tilbage i Kultur- og Fritidspuljen. 

 

Bilag 
-    Selve ansøgning - Hørsholm Kommune.pdf 

-    Overslag rejseudgifter.xls 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-02-2015 
Sport-, Fritid og Kulturudvalget besluttede at støtte Hørsholm Folkedanserforening med en 

underskudsgaranti på op til 10.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen. 

 

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

Punkt:  9 
Acadre sagsnr.:   15/2704 
Journalnr.:   20.00.00I00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.02.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Aktivitetskomiteen søger fast tilskud til 

kunstudstillinger i Fuglsanghus 

 
Baggrund 
Da Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus har søgt og modtaget tilskud hvert år siden 1989, 

søger Aktivitetskomiteen nu om, at gøre tilskuddet til en fast disponeret og bevilliget post, 

da dette vil skabe tryghed samt forbedre mulighederne for planlægningen af de årlige 

udstillinger. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager stilling til hvilken model 

man ønsker at imødekomme aktivitetskomiteen med: 

  

1)    Der tildeles en bevilling på 5 år a 120.000 kr. pr. år. + prisindexregulering Efter det 

femte år, skal der genfremsendes en ny ansøgning. 

  

2)    Der tildeles et løbende årligt tilskud på 120.000 kr. + prisindexregulering, som ikke 

kræver en ansøgning fra Aktivitetskomiteen, men som dog kan stoppes af Sport-, 

Fritid og Kulturudvalget med ét års varsel. 

  

3)    Der tildeles ikke et årligt fast beløb, og Aktivitetskomiteen skal søge Kultur- og 

Fritidspuljen hvert år. 

 

Sagsfremstilling 
Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus, der er en sammenslutning af Mikkelborg 

Kunstforening, Aktiv Kunst og Hørsholm Kunstforening har siden 1989 modtaget tilskud fra 

Hørsholm Kommune til afholdelse af 10 – 11 årlige kunstudstillinger. 

  

Aktivitetskomiteen har vedlagsfrit fået stillet hele huset til rådighed, og benytter dette, 

foruden til kunstudstillinger, ligeledes til at huse deres planlægningsmøder. 

  

I mange år har det været en tilbagevendende tradition at formanden for Sport-, Fritid og 

Kulturudvalget er blevet inviteret til årets første fernisering, og aktivitetskomiteen har 

ligeledes hvert år søgt og modtaget tilskud på ca. 120.000 kr. til deres aktiviteter.   

  

For at mindske administrationen samt skabe tryghed omkring aktivitetskomiteens fortsatte 

virke, ansøger aktivitetskomiteen om et fast årligt tilskud på 120.000 kr. fra Kultur- og 
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Fritidspuljen. Ved at blive tildelt et fast tilskud, vil dette ligeledes lette planlægningen af det 

følgende år, da man således kan regne med at der er et budget. Endvidere starter 

planlægningen af udstillingerne i det kommende år, ofte før at Sport- Fritid- og 

Kulturudvalget indledningsvist disponerer puljemidlerne i januar.  

 

Bilag 
-    Ansøgning, Tilskud 2016 og frem.doc 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-02-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at tildele aktivitetskomiteen et løbende årligt 

tilskud på 120.000 kr. + prisindexregulering, som ikke kræver en ansøgning fra 

Aktivitetskomiteen, men som dog kan stoppes af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget med ét 

års varsel. 

 

Fraværende: 
Jan H. Klit (C) 
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Formanden fra Hørsholm Musikforening søger om 

personlig kompensation 

 
Baggrund 
Formanden for Hørsholm Musikforening, har ifølge ham selv grundet glemsomhed, været 

skyld i at Musikforeningen ikke har fået søgt rettidigt tilskud fra Statens Kunstråd samt fra 

Kultur- og Fritidspuljen, svarende til et indtægtstab på 40.000 kr. Da formanden har valgt 

at påtage sig tabet personligt, ansøger han som privatperson om kompensation på 14.000 

kr. 

 

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

at kompensere formanden fra Hørsholm Musikforening personligt, med 14.000 kr. fra 

Kultur- og fritidspuljen. 

 

Sagsfremstilling 
På møde den 26. november 2014 behandlede Sport,- Fritid- og Kulturudvalget en for sent 

fremsendt ansøgning fra Hørsholm Musikforening. Ansøgningen omhandlede tilskud til 

benyttelse af Trommen til fire medlemskoncerter, hvoraf to allerede var afholdt. Udvalget 

besluttede at yde tilskud til de to uafholdte koncerter, hvilket resulterede i, at Hørsholm 

Musikforening blev faktureret 17.500 kr. inklusiv moms. 

  

Formanden for Hørsholm Musikforening har fremsendt ansøgning dateret den 4. januar 

2015, hvor han pointerer, at han foruden glemt ansøgning til Sport,- Fritid- og 

Kulturudvalget, ligeledes har glemt at søge Statens Kunstråd. Det mistede og budgetterede 

tilskud beløb sig til 22.500 kr., og i alt er der tabet 40.000 kr. Se eventuelt ansøgning 

vedlagt som bilag. 

  

I fremsendte ansøgning pointerer formanden at have påtaget sig indtægtstabet personligt, 

og anmoder Sport-, Fritid- og Kulturudvalget om delvis kompensation, svarende til 14.000 

kr. 

  

Efterfølgende har formanden på møde med Centerchefen i januar, fremlagt yderligere 

begrundelse og forslag til kompensation. Se eventuelt bilag. 

  

Administrationen pointerer, at Hørsholm Musikforenings vedtægters §18 fastslår, at 

bestyrelsen ikke hæfter personligt.      
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Økonomi/personale 
Der er pt. 147.000 kr. tilbage i Kultur- og Fritidspuljen. 

 

Bilag 
-    Ansøgning om kompensation.pdf 

-    Formandens mødepapir.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-02-2015 

  

  

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede, at ansøgningen ikke 

imødekommes. 

  

 

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

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

3 Åben Nova 5, DISPOSITIONSFORSLAG_print.pdf 1923714 
4 Åben 2015-02-18 Træningsskøjtehal vurdering af pris.pdf 1924657 

4 Åben 
2015-01-30 Samlet notat Anlægsudgifter og driftsudgifter v 

Bascon.pdf 
1920773 

5 Åben 
2015-02-03 Notat om lokalplanpligt v Jens Flensborg - energi og 

miljø.pdf 
1920478 

8 Åben Selve ansøgning - Hørsholm Kommune.pdf 1920523 
8 Åben Overslag rejseudgifter.xls 1920522 
9 Åben Ansøgning, Tilskud 2016 og frem.doc 1917960 
10 Åben Ansøgning om kompensation.pdf 1901585 
10 Åben Formandens mødepapir.pdf 1924118 
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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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