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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   15/18036 
Journalnr.:   20.00.00G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  28.10.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Integration via foreningslivet 

 
Baggrund 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har bedt administrationen om et oplæg til brug for den 

videre dialog med Idrætsrådet, Fritids- og Kulturrådet samt andre interesserede foreninger 

og borgere i forhold til mulighederne for integration gennem kommunens foreningsliv.   

 

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

 giver input til oplæg til integration gennem foreningslivet 

 inviterer Idrætsrådet, Fritids- og Kulturrådet samt andre 

interesserede foreninger og borgere til dialogmøde den 9. 
november om emnet   

 

Sagsfremstilling 
I Hørsholm kommune har vi et meget rigt foreningsliv og en meget stor andel af 

kommunens borgere er medlem af en eller flere foreninger. 

  

Foreningslivet styrker integrationen ved blandt andet at tilbyde forpligtende fællesskaber 

og stærke relationer, viser erfaringer fra andre kommuner samt fra interesseorganisationer 

som fx DIF (Danmarks Idrætsforbund), DGI (Danske Gymnastik- og idrætsforeninger) og 

DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd).  

  

Hørsholm kommune ser flere muligheder for at fremme integrationen gennem kommunens 

stærke foreningsliv. Derudover har kommunens foreningsliv forventeligt også en række 

forslag til, hvordan samspillet mellem kommunens nye borgere og det etablerede 

foreningsliv, kan foregå.  Administrationen anbefaler, at nedenstående forslag bliver 

kvalificeret yderligere på et dialogmøde mellem Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, 

Idrætsrådet, Fritids- og Kulturrådet samt andre interesserede foreninger og borgere. 

Administrationen foreslår, at dialogmødet bliver afholdt den 9. november.  

  

 Kommunens foreninger kan invitere flygtninge til uforpligtende og 

gratis at deltage på foreningernes ordinære hold x-antal gange. 
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 Foreninger kan organisere indsamling af brugt idrætsudstyr, 

idrætstøj/sko, musikinstrumenter og andet ’fritidsgrej’ blandt 

medlemmerne. Administrationen kan videreformidle eventuelt 

indsamlet grej.   

 Etablering af fritidsguideordning, hvor frivillige fra foreningerne 

eller fra fx Dansk Røde Kors sammen med flygtningefamilierne 

finder ud af hvilke aktiviteter der kunne være spændende at 

deltage i. Derudover følger den frivillige også flygtningene til og 

fra aktiviteten de første gange.  

 79ers Basketball og Rungsted Ishockey kan invitere flygtninge til 

at overvære holdenes hjemmekampe. Administrationen kan 
distribuere billetterne 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-10-2015 
Sport- Fritid- og Kulturudvalget tiltrådte administrationens anbefaling. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
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Ansøgning om underskudsgaranti til musikfestival 

 
Baggrund 
Hørsholm Musikskole søger på vegne af orkestret Ensemble Vaks, en underskudsgaranti på 

20.000 kr. til at kunne deltage i en festival for skoleorkestre i Prag.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget beslutter, hvorvidt udvalget 

vil støtte Ensemble Vaks med 20.000 kr. i underskudsgaranti.  

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Musikskole søger på vegne af orkestret Ensemble Vaks, en underskudsgaranti på 

20.000 kr. til at kunne deltage i en festival for skoleorkestre i Prag.  

  

Orkestret Ensemble Vaks har siden 2013 haft stor succes med sine elever, som er særligt 

fokuserede på at yde en ekstraordinær indsats. Eleverne, der er i alderen 11-14 år, bliver 

undervist at to meget engagerede strygerlærere, som vurderer, at næste skridt for 

ensemblet vil være, at deltage i den internationale Young Bohemia Prague Festival. 

  

Festivallen i Prag er for skoleorkestre og løber fra 9. – 13. marts 2016. 

På turen vil 8 elever, 2 lærere, 1 forælder og musikskolelederen deltage.  

  

Ensemblet vil ydermere indgå i konkurrence med ca. 1000 andre europæiske børn i 

orkestre og kor, som optræder for hinanden i historisk kulturelle omgivelser.  

  

Det forventes, at festivallen vil give ensemblet et musikfagligt løft.  

  

Administrationen har ikke nedskrevne retningslinjer på kulturområdet, når det gælder 

ansøgninger i forbindelse med tilskud og underskudsgarantier til ture og festivaller 

generelt.  

Vi har dog følgende retningslinjer på idrætsområdet vedrørende tilskud til rejser i 

forbindelse med turneringer, træningsophold mv., som udvalget kan lade sig inspirere af: 

  

Frivillige folkeoplysende foreninger samt enkeltudøvere kan få tilskud til rejser efter 

nedenstående satser:  
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 Rejse i forbindelse med afsluttende mesterskabsstævner, som 

holdet/udøveren har kvalificeret sig til gennem forbundenes 

almindelige turneringsspil eller officielle konkurrencer: 500 kr. pr. 

deltager under 25 år bosiddende i Hørsholm Kommune.  

 Rejse i forbindelse med udtagelse til og deltagelse på landshold 

herunder kampe eller træningsophold: Max 1.000 kr. pr. deltager 

under 25 år bosiddende i Hørsholm Kommune.  

 Rejse i forbindelse med deltagelse i selvvalgte eller 

invitationsturneringer og -stævner turnering: Intet tilskud. 

 Rejse i forbindelse med deltagelse i egne 

træningsophold/træningslejr: Intet tilskud.   

 

Økonomi/personale 
Budget: 

Transport KBH – Prag t/r               18.000 

Indkvartering                              24.000 

Forplejning 12 personer 4 dage      27.600 

Egenbetaling                               -9.600 

I alt                                           50.000 

  

Der søges om en underskudsgaranti på 20.000 kr.  

  

Deltagere: 8 elever, 2 lærere, 1 forælder og 1 musikskoleleder. 

  

Der forventes en egenbetaling på 1200 kr. pr. deltagende elev. 

  

Musikskolen søger om fondsstøtte til projektet fra bl.a. Villy Safft Nielsens fond, A.P. Møller 

Fonden og Augustinusfonden. 

 

Bilag 
-    Ansøgning 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-10-2015 
Sport- Fritid- og Kulturudvalget besluttede at støtte med kr. 500 pr. elev under 25 år, som 

er bosat i Hørsholm. Administrationen udarbejder retningslinjer for støtte der, forelægges 

udvalget. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   15/18329 
Journalnr.:   18.00.00P05 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  28.10.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Velfærd frem for mursten - en aktiv udviklings- og 

investeringsstrategi 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2016-2019 indgået 

delaftalen ”Velfærd frem for mursten” – en aktiv udviklings- og investeringsstrategi, der 

blandt andet beskriver salg af ejendomme og matrikler. 

 

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

efterretning.  

 

Sagsfremstilling 
I sidste års budgetaftale blev igangsat et omfattende analysearbejde med fokus på at 

afdække kommunens effektiviseringspotentiale på forskellige udvalgte områder. Analyserne 

er aflevereret til Kommunalbestyrelsen i foråret/sommeren 2015 og peger på en række 

muligheder i forhold til at effektivisere bygningsdriften og frigøre ressourcer til 

kernevelfærd. 

  

De kommende år skal der ske en systematisk optimering af kommunens 

ejendomsportefølje for at opnå omkostningseffektive løsninger. 

  

Det vil medføre forandringer, der kan mærkes i borgernes hverdag med det endemål at 

skabe intelligente løsninger, der på samme tid giver et kvalitetsløft i kernevelfærden, og 

reducerer udgifterne til ejendomsdrift, herunder mere energirigtige og miljøvenlige 

løsninger. Strategien vil indebære, at der skal ske frasalg af bygninger, der ikke længere 

har brugsmæssig eller strategisk betydning for driften af kommunens kerneopgaver. 

  

Der skal udarbejdes konkrete business-cases for de enkelte ændringsprojekter. Disse 

fremlægges successivt til politisk behandling. 

  

Salg af ejendomme og matrikler 

Det nødvendige forarbejde med at gøre en række forskellige ejendomme/matrikler 

salgsklare, igangsættes. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 28-10-2015   Side 7 

 

De foreløbigt udpegede ejendomme er alle ejendomme, der ikke forventes, at have 

strategisk betydning for kommunen og/eller ikke længere behøver at indgå i kommunens 

ejendomsportefølje, for at kunne løse de kommunale kerneopgaver.  

  

Salg af de enkelte ejendomme kan ske i takt med, at ejendommene frigøres fra deres 

nuværende brug eller at ejerskabet kan overgå til anden ejer, hvor kommunen så er 

fremtidig lejer. Salgsprocessen for den enkelte ejendom tilrettelægges i overensstemmelse 

hermed. De enkelte salgsprojekter fremlægges til politisk behandling. 

  

Af analysen fremgår det, at et foreløbigt økonomisk overslag over værdien af 

ejendommene ved salg efter de almindelige udbudsregler viser, at der skønsmæssigt vil 

kunne opnås et provenu på mellem 240 – 265 mio. kr. Provenuet forventes i fuldt omfang 

investeret i nye drifts- og energiøkonomiske bygninger. 

  

Salgsprovenuer indregnes først i budgetterne, når salget for den enkelte ejendom er 

endeligt på plads. 

  

Kulturhus Trommen 

Der ønskes øgede aktiviteter og en bedre bygningsudnyttelse i Kulturhus Trommen. Det 

skal ske samtidig med, at Kulturhus Trommen fastholdes og udvikles som samlingspunkt 

for kultur og liv i Hørsholm.  

  

Der opstilles scenarier for hvilke ekstra funktioner, der kan etableres i Kulturhus Trommen. 

En af overvejelserne er, at Borgerservice flyttes fra rådhuset til Kulturhus Trommen, som 

nævnt ovenfor. Flere borgere i kulturhuset vil kunne understøtte et samlet højere 

aktivitetsniveau og flere gæster og besøgende i alle husets funktioner. Kulturhusets 

mødefaciliteter vil kunne udnyttes endnu bedre og af flere grupper af brugere, borgere og 

f.eks. frivillige foreninger og andre borgerrettede funktioner. 

Kulturhusets fremtidige anvendelse udvikles i tæt samarbejde med nuværende brugere. 

  

Fritidshuset 

Muligheden for salg af Fritidshuset skal undersøges. Det nuværende bygningsbrug 

kortlægges, og der stilles forslag til alternative placeringer af den nuværende aktivitet, så 

der senest i forbindelse med budgetlægningen af budget 2017 kan træffes politisk 

beslutning med hensyn til Fritidshuset. Det nuværende omkostningsniveau beskrives, 

herunder omfanget af den manglende vedligeholdelse. 

  

De nuværende brugere af Fritidshuset skal inddrages i det fremadrettede arbejde med 

udvikling af andre attraktive lokalemuligheder inden for kommunens bygningsmasse. 

Herunder ikke mindst samspillet med skolerne, hvor mange fritidsbrugere i forvejen 

kommer til daglig. 

  

Øvrige ejendomme, der anvendes til foreningsformål 

Øvrige foreningshuse indgår også i den samlede ejendomsanalyse og vil derfor også blive 

vurderet med hensyn til optimering af bygningsanvendelse. 
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Inddragende proces 

Administrationen udarbejder en samlet kommunikations- og udviklingsplan, der tilpasses 

oplysningsforbundenes og foreningernes sæsonplaner og aktivitetsplaner. Administrationen 

tilrettelægger desuden inddragende processer, hvor brugerne og de berørte medarbejdere 

(i forhold til eventuel placering af Borgerservice i Kulturhus Trommen) inddrages så tidligt 

som muligt.  

  

Administrationen vil på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde mundtligt fremlægge en 

mere konkret procesplan for bruger- og medarbejderinddragelse.  

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-10-2015 
Sport- Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  28.10.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
Baggrund 
Idrætsrådet – referat af møde 88 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-10-2015 
Sport- Fritid- og Kulturudvalget blev orienteret om: 

  

·         Referater fra Idrætsrådet vil fremover blive rundsendt til hele udvalget. 

·         Opdatering på ”Fleksible sale i Kulturhus Trommen” vil være fast punkt på 

kommende dagsordener 

  

På næste møde kommer følgende to punkter: 

·         Evaluering Kulturdag 2015 

·         Udmøntning af besparelser 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget  28-10-2015   Side 10 

 

 

 

 

 

 

 

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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