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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  25.03.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-03-2015 
Administrationen orienterede om status på ”Opgradering af Hørsholm Idrætspark”.  

Til næste møde foreslog Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at der udarbejdes forslag til 

organisering af projekterne i Hørsholm Idrætspark, hvor bygherrerådgiver fremlægger og 

holder udvalget løbende orienteret. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/22240 
Journalnr.:   20.00.00A26 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.03.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Katrine Langer 
 

Forslag til procesplan for etablering af fleksible 

salindretninger og biograffunktion i Kulturhus 

Trommen 

 
Baggrund 
Administrationen fremlægger forslag til procesplan for det videre arbejde med etablering af 

fleksible salindretninger og biograffunktion i Kulturhus Trommen.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår at sagen drøftes.  

 

Sagsfremstilling 
På mødet d. 4. marts 2015 besluttede Sport-, fritid-, og kulturudvalget, at der udarbejdes 

en procesplan for tilvejebringelsen af et nyt beslutningsgrundlag, som baserer sig på et 

arkitekttegnet forslag. 

Procesplanen beskriver muligheden for at inddrage en arkitektonisk vurdering af 

mulighederne for etablering af fleksible salindretninger og biograffunktion i Kulturhus 

Trommen, samt muligheden for at blive udfordret på om en biograf evt. kan indrettes på 

andre måder end tidligere beskrevet. Oversigt over proces og aktiviteter ses på bilag. 

I korte træk består processen af en konkretisering af visionen, en idékonkurrencefase, 

efterfulgt af projektering, udbud og gennemførelse. I idékonkurrencen får flere teams 

mulighed for at byde ind, og konkurrencen munder ud i en beslutning om et konkret 

projekt, som efterfølgende projekteres mv.  

Fordele ved denne proces er primært, at man opnår mange forskellige input og får nye 

vinkler og muligheder på projektet. Ulemperne er, at en Idékonkurrence umiddelbart koster 

flere penge og tager længere tid.  

Tidsmæssigt tager processen ca. 20-22 måneder fra beslutning om igangsætning er truffet, 

til fleksible salindretninger og biograffunktion kan tages i brug. Vurderingen er at 

tidsplanen er rummelig, idet der bl.a. indlagt tid til politiske behandlinger. Såfremt 

projektet skal indgå i budgetforhandlinger, skal der tillægges tid hertil.  Visionsfasen og 

idékonkurrencen skønnes at beløbe sig til ca. 600.000 kr. I dette beløb er også afsat et 

vederlag til tilbudsgiverne, så det sikres, at de arbejder seriøst og professionelt med 

opgaven. Herefter vil der være en anlægsudgift.  

Vinderen af idékonkurrencen skal fremsætte forslag til bl.a. udformning, budget og 

tidsplan, dvs. også overslag over anlægsøkonomi. Dette betyder, at der efter 

idékonkurrencefasen skal tages politisk stilling til om projektet skal gennemføres eller ej. 
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Det er først på dette tidspunkt, at der er overblik over om projektet kan gennemføres inden 

for eksisterende afsatte midler eller det kræver at man afsætter flere midler til projektet. 

  

Organisering 

Projektet foreslås organiseret med en politisk styregruppe, som består af SFKU, hvor 

udvalgsformanden er styregruppeformand. Desuden foreslås etableret en administrativ 

styregruppe med direktøren som formand. Herunder er en projektgruppe, hvor tekniker og 

brugere er repræsenteret. I forhold til beslutningskompetencer i procesplanen, foreslår 

administrationen, at den politiske styregruppe udvælger vinderprojektet. Vinderprojektet 

med tilhørende overslag over økonomi samt tidsplan anbefales overfor Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen. De øvrige faser overlades til den administrative styregruppe. Dette 

er angivet med rødt skrift i bilaget. 

Desuden foreslås, at der orienteres om projektets fremdrift hver måned via et fast punkt på 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets dagsorden. 

 

Økonomi/personale 
På anlægsbudgettet er afsat kr. 7,2 mio og frigivet et rådighedsbeløb på kr.6.9.  

Hidtil er der forbrugt kr. 1,2 mio. 

Fra 2015 er der afsat kr. 500.000,- som et årligt biografdriftstilskud. 

 

Bilag 
-    Procesplan for salindretning og biografprojekt_5_18 03 2015.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-03-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøftede procesplanen og besluttede at nedsætte en 

styregruppe bestående af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget til organisering af projektet, og 

anbefale over Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at indstille at der afholdes 

idekonkurrence, der omhandler fleksible salindretninger og biograffunktioner i Stor- og 

Lilletrommen og en alternativ placering, finansieret med midler fra det afsatte 

anlægsbudget på kr. 7,2 mio. besluttet af Kommunalbestyrelsen 28. april 2014. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/20137 
Journalnr.:   00.32.10S00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.03.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Mette Rasmussen 
 

Årsregnskab 2014 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 

 
Baggrund 
Årsregnskab er udarbejdet på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område. 

  

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt med 

0,2 mio. kr. på driften og 1,6 mio. kr. på anlæg.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at indstille til Økonomiudvalget 

og Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2014 godkendes. 

 

Sagsfremstilling 
Hovedtallene for Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område kan ses i bilag 1 

  

Biblioteket 

Området viser et regnskab som er i balance. Der er forbrugt af de opsparede driftsmidler til 

moderniseringen samt indkøb af driftsmaskinel og inventar. Se bilag 2 

  

Kultur og Fritid 

Området viser på driftsiden et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes 

blandt andet fortløbende projekter som Skolesport, hvor midlerne er budgetteret til at 

finansiere projektet de kommende år. Derudover har der også været færre bevilliger end 

forventet fra de frie puljemidler og færre foreninger, der har deltaget i og fået tilskud fra 

idrætsordningen. Desuden har der ikke, i modsætning til normal praksis, været udgifter til 

eksterne udbydere af sommeraktiviteter. Se bilag 3 

  

På anlægssiden er regnskab og budget på igangsatte og nyetablerede anlæg i balance. Se 

bilag 4 

  

Musikskolen og Trommen 

På driftsiden er regnskabet samlet set i balance. Trommen har et merforbrug på 26.000 kr. 

hvilket skyldes et merforbrug til facilitering af bygningsinventer. Musikskolen har et 

mindreforbrug på 10.000 kr. på trods af dalende kontingentindtægter. Se bilag 5 

  

På anlægssiden udviser regnskabet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. mindreforbruget 

overføres til regnskab 2015 hvor biografprojektet fortsættes. Se bilag 6 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 25-03-2015   Side 6 

 

Idrætsparken 

Området udviser på driftsiden et merforbrug på 0,4 mio. kr. hvilket skyldes et indtægtstab i 

forbindelse med svømmehallens tekniske uheld i det hydrauliske system og den deraf 

følgende ufrivillige lukkeperiode på 5 uger. 

Derudover har det endnu ikke været muligt at realisere de energibesparende rationaler, 

som blev gennemført i 2012 og 2013 i skøjtehallen og svømmehallen. Se bilag 7 

  

På anlægssiden er der et mindreforbrug på 1 mio. kr. mindreforbruget overføres til 

regnskab 2015 hvor anlægsarbejderne fortsættes. Se bilag 8 

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om 

årsregnskab 2014, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt 

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

  

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på 

møderne henholdsvis den 16. april 2015 og 4. maj 2015. 

  

Overførsler fra regnskab 2014 til budget 2015 behandles i særskilt dagsordenspunkt på 

økonomiudvalgsmødet den 11. marts 2015 og kommunalbestyrelsesmødet den 23. marts 

2015. 

 

Bilag 
-    Bilag 1 - Udvalgs tabel - SFKU 

-    Bilag 2 - Beretning og opfølgning på økonomi  

-    Bilag 3 - Beretning og opfølgning på økonomi 

-    Bilag 4 - Anlægsoversigt POL 61.pdf 

-    Bilag 5 - Beretning og opfølgning på økonomi  

-    Bilag 6 - Anlægsoversigt Pol 62.pdf 

-    Bilag 7 - Beretning og opfølgning på økonomi  

-    Bilag 8 - Anlægsoversigt Pol 63.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-03-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

godkender regnskabet 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   15/2242 
Journalnr.:   00.30.00Ø00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.03.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Nyborg 
 

SFKU: Budget 2016-2019, budgetforslag 

 
Baggrund 
På Økonomiudvalgsmødet i februar blev det besluttet, at administrationen skal præsentere 

et samlet økonomisk råderum på 25 mio. kr. i budget 2016-2019.  

På udvalgsmøderne i februar bestilte udvalgene en række budgetforslag i form af forslag til 

såvel budgetreduktioner og budgetønsker hos administrationen.  

Sport-, Fritids- og Kulturudvalget har bestilt baggrundsnotater, der efterfølgende potentielt 

bliver til budgetforslag. Disse bliver leveret i forbindelse med aprilseminaret. 

Der er således ingen budgetforslag klar på nuværende tidspunkt på udvalgets område. 

  

Fagudvalgene bliver på udvalgsmøderne i marts præsenteret for budgetforslagene inden de 

bliver genstand for drøftelse på aprilseminaret 2015. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sport-, Fritids- og Kulturudvalget: 

-          Tager til efterretning at der på nuværende tidspunkt ikke er udarbejdet budgetforslag, 

idet udvalget i første omgang har bestilt baggrundsnotaer, der vil blive behandlet på 

aprilseminaret. 

 

Sagsfremstilling 
På økonomiudvalgsmødet d. 19. februar besluttede Økonomiudvalget, at administrationen 

skal præsentere forslag til budgetreduktioner for 25 mio. kr. i budget 2016-2019. Der er 

ikke nogen binding i forhold til, hvordan reduktionerne skal fordele sig på tværs af udvalg.  

Som en del af den nye budgetproces var det i år fagudvalgene, der bestilte budgetforslag 

hos administrationen med mulig inspiration fra en række tværgående politiske 

pejlemærker. Det er disse forslag som præsenteres på udvalgsmøderne her i marts inden 

forslagene bliver genstand for drøftelse på aprilseminaret. 

  

Sport-, Fritids- og Kulturudvalget har bestilt baggrundsnotater, der efterfølgende potentielt 

bliver til budgetforslag. Disse bliver leveret i forbindelse med aprilseminaret. 

Der er således ingen budgetforslag klar på nuværende tidspunkt på udvalgets område. 

  

Fagudvalgene bliver på udvalgsmøderne i marts præsenteret for budgetforslagene inden de 

bliver genstand for drøftelse på aprilseminaret 2015. 
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Økonomi/personale 
Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af budgetprocessen 

for budget 2016-2019. Udvalgenes forslag vil indgå i materialet til Aprilseminaret d. 24. 

april. 

 

Kommunikation 
Der er i marts afholdt dialogmøder med interessenter på udvalgsområderne med 

henblik på at kvalificere budgetforslagene i tilblivelsesfasen. 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-03-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog til efterretning at der på nuværende tidspunkt ikke er 

udarbejdet budgetforslag, idet udvalget i første omgang har bestilt baggrundsnotaer, der 

vil blive behandlet på aprilseminaret. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   14/22435 
Journalnr.:   18.00.00G00 
Sagsforløb:  SFKU, MPU, ØU, KB - Åben sag  
Mødedato:  25.03.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Kommunal overtagelse af bådebro fra Rungsted 

Roklub og Rungsted kajakklub 

 
Baggrund 
Formanden fra Rungsted Roklub, har efter indledende drøftelser med formanden for Sport-, 

Fritid og Kulturudvalget og efterfølgende administrationen, fremsendt ansøgning om en 

kommunal overtagelse af bådebroen beliggende på strandstykket ud for Rungsted 

Kajakklub og Rungsted Roklub. 

 

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

Hørsholm Kommune overtager Rungsted Kajaklubs og Rungsted Roklubs bådebro. 

  

Punktet sendes til orientering i Miljø- og Planlægningsudvalget den 26. marts. 

Administrationen anbefaler at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til at Miljø- og 

Planlægningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Rungsted Kajakklub og Rungsted Roklub søger om at Hørsholm Kommune vederlagsfrit 

overtager den eksisterende bådebro, mod at kommunen driver og vedligeholder broen. 

Aftalen skal vare så længe de to klubber har brugsretsaftale med kommunen om brug af de 

matrikler, hvorpå deres klubhuse ligger. 

  

Rungsted Kajakklub og Rungsted Roklub argumenterer endvidere for, at en kommunal 

overtagelse af broen vil sidestille foreningerne med de øvrige folkeoplysende foreninger 

hvor kommunen stiller egnede faciliteter til rådighed uden modkrav om store investeringer.  

  

Broen består af en fast del og en flydedel. Den flydende del, som er tre sammenkoblede 

pontoner, er på land om vinteren. Om sommeren er de fastgjort med betonankre og 

kæder.  

  

I forhold til den nuværende praksis omkring drifts- og vedligehold af foreningernes bådebro 

henvises til bilag 1. 

  

I forhold til faktuelle forhold omkring broen henvises til bilag 2. 
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Foreningerne pointerer i deres ansøgning, at en kommunal overtagelse ikke vil medføre de 

store praktiske forandringer i forhold de opgaver kommunen allerede varetager på 

foreningens vegne, se evt. bilag 1. Her tænkes der på optagning og udlægning af broen, 

tangoptagning og rendegravning. Foreningen finder at den eneste konsekvens ved en 

kommunal overtagelse, vil være drift- og vedligeholdelsesansvaret samt 

myndighedsopgaven. Se evt. bilag 2. Dette indebærer at kommunen skal reparere og 

genanskaffe materiel i det omfang at forsikring, storme eller almen slitage påkræver 

investeringer og handlinger.  

  

Bådebroen er købt i 2008 og foreningerne pointerer, at man endnu ikke har erfaring med 

vedligeholdelsesomkostninger, og kan ikke vurdere hvilke fremtidige omkostninger en 

overtagelse vil medføre for kommunen. Ydermere kender foreningerne ikke den forventede 

levetid.  

  

Rungsted Kajakklub og Rungsted Roklub finder, at det er hensigtsmæssigt at Hørsholm 

Kommune samtidigt påtager sig ansvar for opsyn i forhold til myndighedsfunktioner, men 

at det daglige opsyn varetages af klubberne. 

  

  

Samlet set vil en kommunal overtagelse umiddelbart medføre følgende: 

  

-      Anskaffer og hæfter for et aktiv til en værdig af 357.000 kr. 

-      Skal påtage sig forsikringsforhold, 11.000 kr./år. 

-      Skal administrer, leverer og tilkøbe service og vedligehold af broen i forhold almen 

slitage. Budget ukendt da der ikke er et erfaringsgrundlag. 

-      Indgå som part i potentielt klageforhold omkring tangproblematik 

-      Påtage sig det formelle myndighedsansvar og det formelle ansvar i forhold til 

tilladelse fra Kystdirektoratet  

  

Vælger Sport-, Fritid-og Kulturudvalget at kommunen overtager bådebroen, da igangsætter 

administrationen et arbejde, der skal resultere i en formel overtagelse. 

  

Miljø- og Planlægningsudvalget orienteres om sagen. 

 

Bilag 
-    Ansøgning bådebro.pdf 

-    Bilag 1 

-    Bilag 2 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-03-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til, at Hørsholm Kommune overtager Rungsted 

Kajaklubs og Rungsted Roklubs bådebro og anbefaler at broen indgår i Miljø- og 

Planlægningsudvalgets  vedligeholdelsesopgaver. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   15/4782 
Journalnr.:   24.09.00A26 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.03.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marie Kyhn 
 

Ny forpagter i Hørsholm svømmehal 

 
Baggrund 
Svømmehallens nuværende cafeteriaforpagtningsaftale ophører 30. juni 2015. Derfor skal 

Hørsholm Kommune tage stilling til, hvilke krav der skal stilles til en ny forpagter i 

svømmehallens cafeteria.   

 

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

man ønsker at imødekomme ordlyden af en ny forpagtningsaftale, som lægger vægt på en 

sundere og mere attraktiv madkultur i Idrætsparken.  

 

Sagsfremstilling 
Da den nuværende forpagtningsaftale ophører med udgangen af juni 2015, står Hørsholm 

Svømmehal uden en cafeteriaforpagter fra 1. juli 2015.  

I forbindelse med en ny forpagtningsaftale, foreslår administrationen, at der bliver lavet en 

kravspecifikation, der tydeligt beskriver, hvad og hvem vi søger som ny forpagter.  

  

Administrationen lægger blandt andet op til følgende: 

  

Med den nye forpagtningsaftale i svømmehallens cafeteria vil kommunen sende et tydeligt 

signal om, at Hørsholm Kommune ønsker at fremme en sund og attraktiv madkultur i 

idrætslivet, hvor sund mad går hånd i hånd med idræt, leg og bevægelse. 

  

Hørsholm Kommune ønsker hermed at give borgerne de bedste muligheder for at vælge et 

sundt måltid, efter at de har været fysisk aktive i Idrætsparken.  

  

Det vil tillige blive værdsat, at det positive samarbejde mellem cafeteriet og Hørsholm 

Svømmeforening omkring foreningens benyttelse af den fjerne del af cafeteriet udvides til, 

at der etableres en let skillevæg, evt. en glas foldevæg, mellem de to dele af cafeteriet. Det 

vil dog fortsat være forpagteren, som har fortrinsret til hele arealet 

  

Hørsholm Kommune søger således en ny forpagter, som vil få en arbejdsplads, der er fyldt 

med glæde og aktivitet. Med placeringen i Hørsholms Idrætspark er der mulighed for 

aktivitet fra tidlig morgen til sen aften.  

 

Bilag 
-    svømmehallen 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-03-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til at der i udbuddet til ny forpagtningsaftale 

fokuseres på varieret mad og åbningstiderne tilpasses aktiviteterne i 

svømmehallen/idrætsparken.  
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   14/11721 
Journalnr.:   18.20.04G01 
Sagsforløb:  sfku - Åben sag  
Mødedato:  25.03.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Tilskud til Sjælsø Rundt 2015 

 
Baggrund 
Økonomiudvalget besluttede på møde den 15. januar 2015, at støtte Sjælsø Rundt 2015 

med ydelser svarende til en værdi af op til 120.000 kr. Økonomiudvalget besluttede, at 

beløbet finansieres indenfor Sport-, Fritid- og Kulturudvalget og Miljø- og 

Planlægningsudvalgets ressortområde.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget bevilliger op til 70.000 kr. 

fra Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter.  

 

Sagsfremstilling 
Sjælsø Rundt bliver afholdt søndag den 7. juni 2015 med påtænkt start ved Hørsholm 

Midtpunkt/Hovedgaden og målområde omkring Hørsholm Kirke. Sjælsø Rundt har tidligere 

haft start- og målområde ved DTU i Lyngby, men på grund af ombygning ved DTU i Lyngby 

har arrangøren bag Sjælsø Rundt kontaktet borgmesteren i Hørsholm Kommune i forhold til 

at flytte start- og målområde til Hørsholm.  

I lighed med DHL-stafetten etableres et målområde/teltby i området ved Hørsholm Kirke og 

på ridebanen. På målområdet/teltbyen er der tradition for, at deltagerne og deres familier 

og kolleger samles under og efter løbet til hyggeligt samvær og spisning.   

Sjælsø Rundt er Danmarks ældste og største motionscykelløb. Sjælsø Rundt har været 

afholdt i 44 år og er i dag et cykelløb med en bred folkelig appel, hvor der er plads til 

cyklister på alle niveauer. Der deltager i alt 8.000-10.000 cyklister på de 3 forskellige 

distancer: 132 km, 50 km og 28 km. Den korte rute på 28 km er for børn og børnefamilier, 

hvor det også er muligt at cykle med cykelanhænger. Alle 3 ruter går gennem det smukke 

nordsjællandske landskab ved Sjælsø og omegn.  

Veggerby Sport & Kultur har indgået samarbejde med Scion DTU i forhold til lån af 

parkeringsarealer.  

Administrationen kan oplyse, at Sjælsø Rundt 2015 ikke falder på samme dag som det 

lokalt arrangerede cykelløb Tour de Hørsholm.   

Jævnfør kommunens Folkeoplysningspolitik skal Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet 

høres ved disponeringer fra Puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter. 

Administrationen vurderer, at Sjælsø Rundt er så stort et arrangement og har karakter af 

både et idrætsarrangement og et folkeligt kulturelt arrangement, hvorfor nærværende 

dagsordenspunkt har været i høring hos både Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet. De 

fulde høringssvar kan læses i bilag 1 og bilag 2. 
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Idrætsrådet mener ikke, at afholdelse af Sjælsø Rundt falder ind under Puljen til primært 

nye og nyskabende aktiviteter, da cykelløbet har været afholdt i mere end 40 år. 

Idrætsrådet erkender, at kommunen givetvis har indvilget i at støtte Sjælsø Rundt, hvorfor 

rådet foreslår, at kommunen kræver, at kommunens foreninger får mulighed for at stille 

med hjælpere, således de 70.000 kr. kan flyde tilbage til kommunens foreninger.  

  

Fritids- og Kulturrådet mener ikke, at støttemidler til Sjæls Rundt kan tages fra Puljen til 

primært nye og nyskabende aktiviteter af følgende principielle grunde: 

·         Det er ikke et ny eller nyskabende arrangement 

·         Der er intet i oplægget der retfærdiggør at midlerne tages fra ”Kultur og Fritidsmidler” 

·         Der er tale om et velkendt folkeligt sportsarrangement arrangeret af professionelle 

kræfter 

  

Administrationen kan oplyse, at den nuværende aftale mellem Hørsholm Kommune og 

Veggerby Sport & Kultur ikke indebærer krav om, at Veggerby Sport & Kultur skal indgå 

aftaler med lokale klubber om at løse forskellige praktiske opgaver mod betaling. 

Administrationen vil dog arbejde for, at sådanne aftaler mellem Veggerby Sport & Kultur og 

lokale klubber bliver etableret.   

 

Økonomi/personale 
Hørsholm Kommunes ydelser består af etablering af strøm og vandudtag, opsætning af 

toiletter, renovation og praktisk bistand svarende til en værdi af op til 120.000 kr.   

  

Hørsholm Kommune får følgende ydelser i forbindelse med Sjælsø Rundt 2015: 

 Logoeksponering på hjemmesiden for Sjælsø Rundt, på Sjælsø 

Rundt nyhedsbreve, i Berlingskes A-kampagne, i Berlingskes 

permissions-mails (når ud til 50.000 modtagere), på øvrige 

platforme og sociale medier. 

 Redaktionel omtale af Hørsholm Kommune på en eller flere af 

ovenstående platforme 

 Logo på startnumre 
 50 startnumre til ruten på 132 km.  

Administrationen vurderer, at ovenstående ydelser har en værdi, der som minimum svarer 

til det beløb, som Økonomiudvalget foreslås at støtte arrangementet med.   

  

Efter aftale med Center for Teknik og Miljø bidrager det tekniske område med mandetimer, 

hvor behovet forventes at være 6-8 mand i 5 timer dagligt både lørdag den 6. juni og 

søndag den 7. juni. Af dette mandskab skal der være en person med truckcertifikat til stede 

i tidsrummet begge dage. Det tekniske område bidrager desuden med en gaffeltruck. 

Administrationen vurderer, at disse ydelser koster 50.000 kr.   

Center for Teknik og Miljø finansierer derudover reetablering af vandpost på Hørsholm 

Ridebane – en udgift som Hørsholm Vand vurderer er på 10.000-12.000 kr.  

Restfinansieringen på op til 70.000 kr. anbefaler administrationen finansieres inden for 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område – fra Puljen til primært nye og nyskabende 

aktiviteter. 

Budget for Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter: 227.700 kr. 

 

Bilag 
-    Høringssvar fra Idrætsrådet 
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-    Høringssvar fra Fritids- og Kulturrådet støtte til Sjælsø Rundt 150318.docx 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-03-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede ikke at støtte projektet, idet udvalget vurderer 

at det er støtte til en kommerciel virksomhed. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 25-03-2015   Side 16 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
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Erhvervsforeningen Rungsted Havn søger 

underskudsgaranti til Havnefesten 

 
Baggrund 
Erhvervsforeningen Rungsted Havn har fremsendt ansøgning om underskudsgaranti på op 

til 100.000 kr. vedrørende afholdelse af Havnefesten på Rungsted Havn den 14.-16. august 

2015. 

 

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

at bevillige en underskudsgaranti på op til 25.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen, svarende 

til ca. 10 % af havnefestens budget.  

 

Sagsfremstilling 
I 2014 blev havnefesten besøgt med op til 2-3.000 gæster på trods af regnvejr om 

søndagen. Heriblandt var der mange turister fra Sverige. Helt konkret har flere af havnens 

foreninger modtaget flere medlemmer på baggrund af festivallen de sidste par år, som på 

mange måder er et udstillingsvindue for de mange aktiviteter, erhverv og 

interesseområder, der findes i og omkring vand- og havnemiljøet. 

  

Igen i 2015 ønsker arrangørerne bag havnefestivallen at fokuser på børnefamilier og aktive 

borgere, der kan have interesse i maritime aktiviteter, og som ønsker en spændende og 

anderledes dag. Planlægningen af årets havnefest er i gang, og arrangørerne melder om 

aktiviteter som kiteflying, vandski, showdance, hoppeborg, redningsdykning, elastikspring, 

bådudstilling, loppemarkedet, morgen Zumba og meget mere. 

  

Som noget nyt i 2015, udvider Erhvervsforeningen arrangementet med en, ifølge 

erhvervsforeningen, stor åben koncert om fredagen. Denne er budgetteret til ca. 100.000 

kr.   

  

Rungsted Havns Havnefest er ifølge arrangørerne en non-profit begivenhed, som har til 

hensigt at udbrede kendskabet til havnen og erhvervslivet. I 2014 bevilligede Sport-, Fritid- 

og Kulturudvalget en underskudsgaranti på 50.000 kr. Det har imidlertid vist sig, at 

Erhvervsforeningen ikke behøvede at benytte sig af underskudsgarantien.  
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Ifølge fremsendte budget for Havnefest 2015 forventer man indtægter i form af 

sponsorater, medlemsbidrag med mere, svarende til ca. 255.000 kr. Tilsvarende har man 

budgetteret med udgifter svarende til 255.000 kr. Se eventuelt bilag 2. 

  

På trods af at Erhvervsforeningen Rungsted Havn ikke har budgetteret med et underskud, 

har de ansøgt om en underskudsgaranti på op til 100.000 kr. 

  

Administrationen indstiller dog overfor Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, at man kan 

bevillige en underskudsgaranti på op til 10 % af budgettet svarende til 25.000 kr. 

 

Økonomi/personale 
Ikke disponerede midler i Kultur- og Fritidspuljen: 97.100 kr. 

 

Bilag 
-    Bilag 1.pdf 

-    Bilag 2.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-03-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede ikke at støtte projektet, idet udvalget vurderer 

at det er støtte til kommerciel virksomhed. 
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Konservativ Ungdom søger om transporttilskud til 

Landsråd 2015 

 
Baggrund 
Konservativ Ungdom (KU) søger om tilskud til transport til Konservativ Ungdoms Landsråd 

2015 i Hirtshals. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter hvorvidt udvalget 

ønsker at støtte op til 7 personers deltagelse i Konservativ Ungdoms Landsråd med op til 

285 kr. pr. person til transport – i alt op til 1.995 kr.  

 

Sagsfremstilling 
Konservativ Ungdoms Landsråd 2015 afholdes i Hirtshals den 27.-29. marts og KU søger 

om tilskud til transporten for deltagerne fra Hørsholm Kommune.  

Ifølge KU er Landsrådet både et arrangement, som styrker frivillige og medlemmers sociale 

forankring i organisationen og et kompetenceudvidende arrangement, hvor aktiv deltagelse 

i landsrådets diskussioner forventes. KU anfører, at det ofte er Landsrådet og den sociale 

forankring omkring Landsrådet, som gør, at frivillige får lyst til at blive mere aktive både i 

lokalforeningerne og i valgkampe samt generelt i den offentlige debat.  

KU forventer, at 75 medlemmer fra de nordsjællandske lokalafdelinger deltager i 

Landsrådet, heraf 7 medlemmer under 18 år bosat i Hørsholm Kommune.  

  

Administrationen gør opmærksom på, at på idrætsområdet ydes der tilskud på 500 kr. pr. 

pers. til rejser i forbindelse med afsluttende mesterskaber som holdet/udøveren har 

kvalificeret sig til gennem forbundenes almindelige turneringsspil eller officielle 

konkurrencer. Der ydes endvidere tilskud på 1.000 kr. pr. pers. til rejser i forbindelse med 

udtagelse til og deltagelse på landshold og træningslejre i forbindelse med landshold. Der 

ydes ikke tilskud til deltagelse i selvvalgte turneringer eller træningsophold.  

 

Økonomi/personale 
Budget pr. person fra Hørsholm til Landsråd 2015 

Udgifter: 

Leje af dobbeltdækker bus, pris pr deltager ved 75 deltagere:             285 kr. 

Overnatning på motel (2 overnatninger i dobbeltværelse):                   500 kr. 

Middag fredag aften:                                                                    150 kr. 

Festmiddag lørdag aften:                                                              275 kr. 
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Frokost (lørdag+søndag):                                                              150 kr.                    

I alt pr. deltager:                                                                       1.360 kr.          

  

Administrationen gør opmærksom på, at der ifølge KU Landsråd 2015’s hjemmeside er 

mulighed for, at deltagerne kan overnatte på skoler for 75 kr. pr. overnatning dvs i alt 150 

kr. for overnatning. De unge deltagere fra Hørsholm har valgt at sove på motel.   

KU giver ikke tilskud til medlemmernes deltagelse i Landsrådet. 

  

Ikke disponerede midler i Kultur- og fritidspuljen: 97.100 kr.  

 

Bilag 
-    Ansøgning 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-03-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede ikke at støtte, idet det vurderes at det falder 

udenfor udvalgets område.  
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Hørsholm Percussion & Marimba Ensemble søger 

om tilskud til jubilæumstur 

 
Baggrund 
Hørsholm Percussion & Marimba Ensemble - et ensemble under Hørsholm Musikskole søger 

om tilskud til en koncertturné i anledning af ensemblets 40 års jubilæum.   

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter, hvorvidt udvalget 

vil støtte Hørsholm Percussion & Marimba Ensembles jubilæumstur. 

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Percussion & Marimba Ensemble (HPME) blev etableret i 1975 af en slagtøjslærer 

ved Hørsholm Musikskole. Det er gratis at deltage i ensemblet, da Hørsholm Musikskole 

ikke tager ekstra betaling for sammenspilshold. Mange af musikskolens elever har gennem 

årene deltaget i ensemblet, og en del af musikerne fra ensemblet har siden gjort karriere 

som professionelle musikere.  

  

For øjeblikket består ensemblet af 9 unge i alderen 18-22 år, hvoraf 6 medlemmer er bosat 

i Hørsholm Kommune.  

  

I 2015 kan HPME fejre sit 40 års jubilæum og ønsker i den anledning at lave en 

koncertturné i påsken. Turneen omfatter koncerter på Fyn, i Jylland og i Tyskland med en 

kirkekoncert i Berlin.  

Ensemblet har ikke tradition for at tage entre til sine koncerter, og planlægger heller ikke 

at tage entre ved denne koncertturné. Hvis det er muligt vil ensemblet dog tage entre ved 

kirkekoncerten i Berlin, da entreen giver HPME mulighed for at dække omkostningerne på 

250 euro, som ensemblet har til kirken til dækning af annoncering og personale.  

Administrationen gør opmærksom på, at på idrætsområdet ydes der tilskud til rejser i 

forbindelse med afsluttende mesterskaber som holdet/udøveren har kvalificeret sig til 

gennem forbundenes almindelige turneringsspil eller officielle konkurrencer samt rejser i 

forbindelse med udtagelse til og deltagelse på landshold og træningslejre i forbindelse med 

landshold. Der ydes ikke tilskud til deltagelse i selvvalgte turneringer eller træningsophold.  

 

Økonomi/personale 
Budget 

Udgifter: 
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Leje af varevogn til transport af instrumenter og bus til ensemblet:      21.900 kr. 

Indkvartering på hotel og vandrehjem:                                            24.800 kr. 

Forplejning (250 kr. pr. elev/dag i 7 dage):                                      15.750 kr. 

Leje af kirke i Berlin til koncert:                                                        1.875 kr. 

I alt:                                                                                          64.325 kr. 

  

Indtægter: 

Egenbetaling (1.000 kr. pr. deltager):                                              9.000 kr.  

Opsparede midler:                                                                       31.000 kr. 

I alt:                                                                                          40.000 kr. 

  

Manglende finansiering:                                                                 -24.325 kr. 

  

  

Hørsholm Musikskole yder ikke tilskud til ensemblets jubilæumstur. 

HPME har søgt en række fonde, men har endnu ikke modtaget tilsagn om støtte fra 

fondene.  

Ikke disponerede midler i Kultur- og fritidspuljen: 97.100 kr.  

 

Bilag 
-    Ansøgning 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-03-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at støtte med kr. 5.000,-. 
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Hørsholm Karate søger om tilskud til "karate SFO" 

 
Baggrund 
Hørsholm Karateklub søger om kr. 14.587 til japansk karateinstruktør i forbindelse med 

afholdelse af en karate SFO /sommer camp i uge 27.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport,- Fritid- og Kulturudvalget drøfter, hvorvidt man vil 

støtte Karates SFO camp. Administrationen gør samtidig udvalget opmærksom på, at der 

ikke ydes økonomisk støtte til andre foreningers camps.  

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm karate klub søger tilskud til "karate-SFO" i uge 27 med undervisning af en 

japansk karateinstruktør. Tilbuddet henvender sig både til klubbens egne medlemmer, men 

er også åbent for udefrakommende.  

Der søges om et tilskud på kr. 14.587 til betalingen af en japansk instruktør. Da klubben 

skal booke den japanske instruktør senest 1. april, kan de derfor ikke være afhængige af 

deltager betalingen, som er på kr. 900/deltager/max 40 børn. (Se bilag 1 for 

budgetdetaljer).  

Deltagerbetalingen har karate prissat ud fra hvad tennis, fodbold mv. tager for lignende 

camps.  

Karate skriver, at tilskuddet fra kommunen finansierer instruktørlønnen, hvilket muliggør at 

flere børn kan deltage, også børn uden for klubben. Uden støtte, kan karate være nødt til 

at skære i instruktørstaben, eller aflyse.   

Klubben har omkostninger ved egne instruktørlønninger, da klubben trækker egne 

instruktører ind til ”ekstra arbejde”. 

Der er ikke anført egenfinansiering i budgettet. 

 

Økonomi/personale 
Ikke disponerede midler i Kultur- og Fritidspuljen: 97.100 kr. 

 

Bilag 
-    Bilag _karate_budget.xlsx 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-03-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede ikke at støtte da sportscamps finansieret som 

brugerbetaling eller af foreningen selv 
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Hørsholm Basketball Klub søger om tilskud til 

afholdelse af internationalt finalestævne 

 
Baggrund 
Borgmesteren har modtaget en ansøgning fra Hørsholm Basketball Klub, hvor klubben 

søger om tilskud til afholdelse af European Youth Basketball League (EYBL) Superfinal for 

U16 piger i april 2015. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter, hvorvidt udvalget 

ønsker at bidrage økonomisk til Hørsholm Basketball Klubs afholdelse af EYBL Superfinal for 

U16 piger.  

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Basketball Klubs Piger 1999 består af 15 talentfulde spillere, og holdet vandt 

sidste år Final Four, DM og blev pokalmestre som yngste årgang – en bedrift som ikke 

tidligere er set hos noget hold i Danmark.  

  

Piger 1999 deltager i denne sæson i den FIBA-godkendte ungdomsbasketball turnering 

EYBL. Turneringen har eksisteret siden 1998, og gennem tiderne har en del danske hold 

deltaget i turneringen, men turneringen har endnu aldrig været afholdt på dansk grund. 

EYBL er en turnering, der består af 16 hold primært fra Rusland, Letland, Ukraine, Litauen, 

Polen. Turneringen afvikles over 4 stævner – 3 indledende stævner, hvor alle 16 hold 

møder hinanden indbyrdes samt et afsluttende finalestævne for de 6-8 bedst placeret hold. 

I forbindelse med deltagelsen i turneringen har Hørsholm Basketball Klub fået mulighed for 

at få selve finalestævnet til Hørsholm. Finalestævnet spilles den 16.-19. april 2015. 

  

Ifølge Hørsholm Basketball Klub er formålet med projektet: 

1)    At vise at klubben og Hørsholm Kommune er i stand til at afvikle et så prestigefyldt finale-

stævne for nogen af Europas bedste klubhold i årgangen. 

2)    At samle Hørsholm Basketball Klub om en så stor begivenhed på pigesiden og sammen 

løfte denne opgave. 

3)    At være forgangsbillede for klubbens øvrige ungdomshold samt kommunens andre 

klubber.  

Projektet succeskriterier er ifølge klubben: 

1)    At skabe stor opmærksomhed og interesse omkring Hørsholm og Hørsholm Basketball Klub 

samt at sætte stor fokus på piger og sport. 
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2)    At Hørsholms lokale hold Piger 1999 skal spille med om medaljer 

  

Hørsholm Basketball Klub har ifølge eget udsagn aktiveret et stort antal frivillige både i 

klubben og på holdet, og alle vil ifølge klubben arbejde for, at de mange udenlandske 

spillere og ledere får et godt indtryk af Danmark og Hørsholm.  

 

Økonomi/personale 
Budget for afholdelse af finalestævnet pr. 5. marts 2015. Se detaljeret budget i bilag 2. 

  

Udgifter i alt:                     129.100 kr. 

Indtægter i alt:                  92.600 kr. 

  

Manglende finansiering:       36.500 kr.  

  

Som det fremgår af bilag 2, er der på indtægtssiden medregnet en spillerbetaling for 

stævnet på 13 x 2.500 kr. i alt 32.500 kr. Derudover har spillerne betalt 6.000-7.000 kr. 

for deltagelse (flybilletter og deltagergebyr) i de første 2 under af stævnet.  

Til orientering har holdet modtaget 15.000 kr. ex moms i tilskud fra Team Hørsholm.  

Hørsholm Basketball Klub søger desuden om finansiering hos diverse fonde og sponsorer.  

Ikke disponerede midler i Kultur- og fritidspuljen: 97.100 kr.  

 

Bilag 
-    Projektbeskrivelse 

-    Budget 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-03-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at støtte finalestævnet med kr. 18.000,-. 

Nadja Hageskov deltog ikke behandlingen af punktet, som følge af inhabilitet. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  13 
Acadre sagsnr.:   15/4665 
Journalnr.:   20.00.00I00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.03.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Ansøgning om tilskud til Bowl Days 

 
Baggrund 
Folkene bag det populære og etablerede kommercielle koncept Bowl Days, ønsker at 

afholde skateboard-konkurrencer i de fem kommuner som pt. har de bedste skatebaner – 

Hørsholm er ifølge arrangørerne - én af disse byer. I denne forbindelse søges der et bidrag 

på 25.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen. 

 

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

at støtte Bowl Days Skateboarding med 25.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen. 

 

Sagsfremstilling 
Bowl Days er et afprøvet arrangement som i flere år har været afholdt på forskellige 

lokaliteter. I år ønsker arrangørerne, at tilbyde et koncept, hvor man afholder fem 

konkurrencer på de fem bedste skatebaner i landet. Finalisterne for de fem konkurrencer 

inviteres til den endelige finale, der afholdes på årets Roskilde Festival. 

  

Det overordnede formål med Bowl Days er at udbrede kendskabet til skate-kulturen, og 

skabe en professionel ramme der inspirerer samt underholder publikum. Det er 

arrangørernes ønske, at man formidler en alternativ idrætsform til børn og unge, som 

måske ikke er aktive i forhold de traditionelle sportsgrene. 

  

Arrangementet afvikles den 25. maj på Kr. Himmelfarts dag. 

  

På dagen er der gratis entre, gratis deltagelse, gratis undervisning, youtube-optagelser, 

DJ´s, live band, give aways og opvisning fra professionelle nationale og internationale 

skatere.  

  

Bowl Days er bygget op omkring en konkurrence for lokale børn og unge, og 

arrangementet og ”brandet” er kendt i skate-kulturen. Umiddelbart op til konkurrencen vil 

arrangørerne markedsføre Hørsholm på førende danske hjemmesider til skatere, på 

facebook og der vil blive trykt flyers og plakater som hænges op i street miljøet. 

  

Arrangementet koster 50.000 kr., men arrangørerne budgetterer med ca. 25.000 kr. fra 

sponsorater (energidrik) og interesseorganisationen Gadeidræt. Se eventuel vedhæftet 

bilag 2. Således søger arrangørerne om bidrag på 25.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen. 
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Økonomi/personale 
Ikke disponerede midler i Kultur- og Fritidspuljen: 97.100 kr. 

 

Bilag 
-    Bialg 1 - Ansøgning BowlDays.docx 

-    Bilag 2 - Budget BowlDays.xls 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-03-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at give tilskud på specifikke regninger til 

Bowl Days med kr. 5.000,- til leje af DJ-pult, mikrofon, højtalere, transport og tryk 

af flyers .  
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben Procesplan for salindretning og biografprojekt_5_18 03 2015.pdf 1940994 
3 Åben Bilag 1 - Udvalgs tabel - SFKU 1923073 
3 Åben Bilag 2 - Beretning og opfølgning på økonomi 1920126 
3 Åben Bilag 3 - Beretning og opfølgning på økonomi 1920134 
3 Åben Bilag 4 - Anlægsoversigt POL 61.pdf 1932789 
3 Åben Bilag 5 - Beretning og opfølgning på økonomi 1920142 
3 Åben Bilag 6 - Anlægsoversigt Pol 62.pdf 1932846 
3 Åben Bilag 7 - Beretning og opfølgning på økonomi 1920146 
3 Åben Bilag 8 - Anlægsoversigt Pol 63.pdf 1933603 
5 Åben Ansøgning bådebro.pdf 1933230 
5 Åben Bilag 1 1935363 
5 Åben Bilag 2 1935365 
6 Åben svømmehallen 1936149 
7 Åben Høringssvar fra Idrætsrådet 1941844 

7 Åben 
Høringssvar fra Fritids- og Kulturrådet støtte til Sjælsø Rundt 

150318.docx 
1941842 

8 Åben Bilag 1.pdf 1936310 
8 Åben Bilag 2.pdf 1936306 
9 Åben Ansøgning 1935759 
10 Åben Ansøgning 1934740 
11 Åben Bilag _karate_budget.xlsx 1936779 
12 Åben Projektbeskrivelse 1934749 
12 Åben Budget 1934751 
13 Åben Bialg 1 - Ansøgning BowlDays.docx 1935894 
13 Åben Bilag 2 - Budget BowlDays.xls 1935898 
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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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