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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   15/21415 
Journalnr.:   20.00.00G00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Regnskab for Kulturdag 2015 og fastlæggelse af 

dato for 2016 

 
Baggrund 
Med budgetaftale 2015-2018 besluttede aftaleparterne, at tilføre 350.000 kr. som en fast 

del af Trommens budget til afholdelse af Kulturdag. Trommen har på baggrund af regnskab 

for Kulturdag 2015, konstateret et overforbrug på 233.313 kr. Overforbruget skyldes 

meromkostninger til grej og materiel, grundet større koncertnavne, ekstraordinære 

omkostninger grundet vejrlig samt færre antal besøgende og hermed lavere omsætning i 

baren end forventet. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår at: 

1)    Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender at underskud til Kulturdag 2015, 

svarende til 233.313 kr. afholdes indenfor Trommens eget budget 

2)    Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender ny dato for Kulturdag bliver lørdag den 

20. august 2016 

 

Sagsfremstilling 
Som en del af evalueringen og fremlæggelse af regnskab for Kulturdag 2015, deltager 

Musikchef for Trommen, Bina Hjort, på møde med Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25. 

november 2015.  

  

Kulturdag har gennem de seneste mange år haft forskellige former, og har siden 2013 

været afholdt på Ridebanen. Kulturdagen indgår som en del af Trommens aktiviteter og 

Trommen er ansvarlig for budget, planlægning og afvikling. Formålet med dagen er, at 

skabe en stor kulturfest hvor borgerne kan opleve gratis koncerter og forestillinger. Til 

Kulturdag 2015 var der 13 tilmeldte foreninger, institutioner og politiske partier, der tilbød 

gratis aktiviteter og var med til at skabe en god folkelig stemning. 

  

Med en skiftende vejrudsigt som dagen før viste forskelligt vejrdække, valgte Trommen at 

fasteholde arrangementet frem for aflysning. En aflysning havde betydet at udgifter til lejet 

materiel og kunstnere fortsat skulle afholdes. Desværre betød længerevarende og kraftige 

regnbyger med enkelte ophold, at de besøgende hurtigt forsvandt efter koncerterne, og 

kun i begrænset omfang blev på festivalpladsen og besøgte barene. Dette har haft 

betydning for salget i boderne, der igen har medført færre indtægter end budgetteret. 

Ydermere kom hoppeborg og ismaskiner ikke i brug grundet strømsvigt som følge af vejret. 
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Budgetteringen tager blandt andet udgangspunkt i at bands som CityBois og Gnags, 

erfaringsmæssigt, kan tiltrække mellem 6-7.000 tilskuere pr. koncert under normale 

vejrforhold. Med det planlagte program forventede Trommen, at tiltrække minimum 5000 

borgere. Trommen vurderer, at der var op til ca. 4000 besøgende på dagen, og at de 3000 

alene var til aftenkoncerten med Gnags. 

  

Foruden de manglende indtægter, forekom der også omkostninger i forbindelse med 

aktiviteterne og vejrliget. Vejret gjorde at Trommen på dagen måtte igangsætte 

ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger, således at der ikke ville forekomme el-uheld og 

nedstyrtningsskader. Dette betød, at omkostninger til grej og materiel blev højere end 

forventet.   Disse uforudsete omkostninger var ikke fra start medtaget i budgettet. 

Samtidigt blev de planlagte omkostninger til grej og materiel også højere end forventet 

grundet større kunstnernavne end tidligere år.  

  

Regnskab for dagen viser, at man solgte for 167.318 kr. mindre end forventet. Samtidigt 

blev selve arrangementet 66.995 kr. dyrere forventet. Det samlede resultat blev et 

underskud på 233.313 kr., som administrationen anbefaler, at Trommen afholder indenfor 

eget budget. 

  

Der vil fremover være en skærpet opmærksomhed på overholdelse af budget, samtidigt 

med at der skal indarbejdes en budgetpost til uforudsete omkostninger. Endeligt skal 

indtægtsgrundlaget kvalificeres yderligere.   

  

På møde i Økonomiudvalget den 13. august 2015, omkring evaluering af driftstilskud til 

Trommen som kompensation for indtægtstab, godkendte Økonomiudvalget indstillingen fra 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget med bemærkning om, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 

på ny skal evaluere driften af Trommen, herunder regnskabs- og budgettal. Evalueringen 

foretages i øjeblikket af ekstern revision som gennemgår Trommens samlede økonomi. 

  

I forhold til planlægning af Kulturdag 2016, er der et politisk ønske om at afholde Kulturdag 

2016, den 20. august. Administrationen har kontaktet arrangørerne bag Rungsted 

Havnefest, men mangler svar i forhold til dato. Den 20. august vil dog være en uge før 

Kræftens Bekæmpelses ”Stafet for Livet” på Ridebanen. Til orientering har administrationen 

som sikkerhed allerede booket Ridebanen den 20. august.   

 

Økonomi/personale 
Oversigt over budget og resultat for Kulturdag 2015: 
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Indtægterne består af: 

+Budgetaftale 15-18, fast tilskud til Trommen for at afholde en årlig kulturdag. 

+Salg mad og drikke, Øl, vand, kaffe, popcorn, soft-ice, pølser, øvrig mad. 

+Trommen, eget bidrag, Ledelsen i Trommen valgte at opretholde et ambitiøst program 

ved selv at tilføre Kulturdagen 100.000 kr. 

  

Omkostninger består af: 

-Omkostninger til grej og materiel, leje af telte, toiletter, elkabler, hegn, køreplader, lys, 

lyd, affaldshåndtering, hoppeborg, ismaskiner, bar, scener osv. 

-Underholdning og koncert, CityBois, Gnags, Hesteshow, musical, Benny Shurmann, 

osv.        

 

Bilag 
-    Regnskab Kulturdag 2015(1).docx 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-11-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte et underskud til Kulturdag 2015, svarende til 

233.313 kr., som afholdes indenfor Trommens eget budget og godkendte ny dato for 

Kulturdag lørdag den 20. august 2016 

  

Der laves et dagsordenspunkt på et kommende møde om Kulturdag 2016. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   15/22251 
Journalnr.:   20.01.00A00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marie Kyhn 
 

Orientering om teater i Hørsholm 2016/2017 

 
Baggrund 
Administrationen har modtaget program for teater i Hørsholm sæson 2016/2017 fra 

Trommen. 

 

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

teaterprogrammet i Hørsholm 2016/2017 til efterretning. 

 

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

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

teaterforeninger og kommunale institutioner herunder Trommen, som ønsker at udbyde 

teater i Hørsholm, senest den første tirsdag efter det årlige teaterseminar (i 2015: 21.-22. 

november) skal sende en liste over antal forestillinger og titler til Hørsholm kommune.  

Administrationen har modtaget program for teater i Hørsholm sæson 2016/2017 fra 

Trommen (bilag 2).  

 

Bilag 
-    Rammer for teater i Hørsholm Kommune 

-    Oversigt over Teater i Hørsholm 20162017.doc 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-11-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog administrationens orientering til efterretning. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   15/19532 
Journalnr.:   00.30.00Ø00 
Sagsforløb:  SFKU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  25.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Mette Rasmussen 
 

Budget 2016-2019: Udmøntning af 

servicereduktioner på Sport-, Fritid- og 

Kulturudvalgets område 

 
Baggrund 
Som led i budgetaftalen 2016-2019 besluttede aftaleparterne, at der skal ske en generel 

servicereduktion i hele kommunen. Kommunens driftsudgifter skal nedjusteres med et 

nettobeløb på 30,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,7 procent af kommunens samlede 

serviceudgifter. 

  

På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område er de samlede generelle servicereduktioner på 

1.413.000 kr. fordelt på politikområder: 

  

 Politikområde 60, 407.000 kr. 

 Politikområde 61, 306.000 kr. 

 Politikområde 62, 329.000 kr. 

 Politikområde 63, 371.000 kr. 

  

  

Som led i budgetaftalen skal administrationen forestå den konkrete udmøntning, som i 

nogle tilfælde er betinget af en formel politisk godkendelse. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager administrativt 

godkendte forslag til efterretning, samt indstiller overfor Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen følgende forslag til formel politisk godkendelse: 

Politikområde 61: 

  

·         Reduktion af følgende tilskud/puljer: 

o    Driftstilskud Møllen 

o    Ungedrevne projekter 

o    Kulturhuspuljen 

o    Kultur- og Fritidspuljen 

o    Pulje for nyskabende aktiviteter 
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o    Aktivitetstilskud 

o    Idrætsordning 

o    Lokaletilskud. Aftensskole 

o    Lokaletilskud. Foreninger 

 

Sagsfremstilling 
Som led i budgetaftalen 2016-2019 besluttede aftaleparterne, at der skal ske en generel 

servicereduktion i hele kommunen. Kommunens driftsudgifter skal nedjusteres med et 

nettobeløb på 30,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,7 procent af kommunens samlede 

serviceudgifter. Nedjusteringen på 30 mio. kr. er fordelt på politikområder, så alle bidrager 

med relativt lige meget.  

  

I forhold til den konkrete udmøntning fremgår det af budgetaftalen: 

  

·         at konkrete udmøntningsforslag, som ikke kræver formel politisk godkendelse, skal ikke 

godkendes i fagudvalg. 

  

·         at konkrete udmøntningsforslag, som kræver formel politisk godkendelse (eksempelvis 

servicestandarder) vil blive politisk godkendt. 

  

Administrationen har arbejdet videre med den konkrete udmøntning og har i 

overensstemmelse med budgetaftalens ordlyd tilstræbt, at udmøntningen når bredt ud i 

hele organisationen.  

  

På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område er nogle udmøntningsforslag betinget af en 

formel politisk godkendelse, mens andre er godkendt på administrativt niveau: 

  

Forslag som kræver formel politisk godkendelse: 

  

·         Reduktion af følgende tilskud/puljer: 

  

o    Driftstilskud Møllen 

o    Ungedrevne projekter 

o    Kulturhuspuljen 

o    Kultur- og Fritidspuljen 

o    Pulje for nyskabende aktiviteter 

o    Aktivitetstilskud 

o    Idrætsordning 

o    Lokaletilskud. Aftensskole 

o    Lokaletilskud. Foreninger 

  

Administrativt godkendte forslag: 

  

  

·         Nednormering på biblioteket og færre indkøb af materialer, herunder musik 

  

·         Reduktion af tilskud/puljer 

  

o    Energitilskud 

o    Hørsholm Udstillingen 

o    4-årig overgangsordning 

o    Team Hørsholm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 25-11-2015   Side 8 

 

  

·         Musikskolen nedjusterer aktivitetsniveau ved elev-relaterede udgifter som undervisning, 

indkøb af instrumenter og reperationer. Ligeldes spares der på personalerelaterede 

udgifter.  

  

·         Nedlægelse af kulturteknikerstilling og reduktion af teknisk vedligehold i Trommen.  

  

·         Nednormering i Idrætsparken.  

  

  

Det samlede overblik over den konkrete udmøntning på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets 

område – både administrative og politisk betingede forslag - fremgår af bilag 1. 

  

Bilag 2 indeholder en redegørelse, der beskriver de konkrete udmøntninger på Sport-, 

Fritid- og Kulturudvalgets område. 

 

Økonomi/personale 
Udmøntningen af de generelle servicereduktioner sker i forlængelse af det vedtagne budget 

2016-2019. 

 

Kommunikation 
Udmøntningen af de generelle servicereduktioner videreformidles til institutioner og 

budgetansvarlige ligesom udmøntningen indarbejdes i institutionernes budgetter fra 2016 

og frem. 

  

Da fordelingen af de generelle servicereduktioner på politikområder blev politisk vedtaget i 

forbindelse med budgetaftale 2016-2019, er de konkrete udmøntninger ikke 

høringsberettiget. 

 

Bilag 
-    Bilag 1 Konkrete udmøntningsforslag, SFKU 

-    Bilag 2 Overvejelser bag de konkrete udmøntningsforslag, SFKU 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-11-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog administrationens forslag til efterretning og indstiller 

overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag.  

  

Imod stemte Alexander Jonsbak (V).  
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   15/20326 
Journalnr.:   18.20.02P19 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marie Kyhn 
 

Ønske om opførelse af VIP lounge samt skybokse i 

Hørsholm Skøjtehal 

 
Baggrund 
Administrationen har modtaget en henvendelse fra Rungsted Ishockey, som ønsker at 

opføre en ny VIP lounge samt tre skybokse i Hørsholm Skøjtehal. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget beslutter, om de kan 

godkende, at der igangsættes udarbejdelse af et plangrundlag, vedrørende opførelse 

af:  1.      Ny eksklusiv VIP lounge samt 3 skybokse  

2.       Eksklusiv VIP lounge 

3.       3 skybokse 

Samt  

5.       Beslutter med henvisning til kommuners mulige støtte til eliteidræt, om VIP-lounge 

og evt. sky-bokse vedlagersfrit skal indgå i Hørsholm Skøjtehal. 

 

Sagsfremstilling 
Eliteklubben Rungsted Ishockey har rettet henvendelse til Hørsholm Kommune, da de 

ønsker at opføre en ny og eksklusiv VIP lounge til klubbens partnere, samt tre skybokse i 

Hørsholm Skøjtehal. Loungen skal placeres i skøjtehallens syd-vestlige hjørne. Her vil 

mindst 52 pladser udgå i forbindelse med loungeetableringen. De 52 pladser er i forvejen 

hallens ”dårligste” sæder, da udsynet herfra ikke er optimalt. Muligvis kan de nederste to 

rækker på samlet 32 pladser bevares. Hvis det ikke er muligt, forsvinder i alt 84 pladser fra 

skøjtehallen.  

  

Loungen, der også er handicaptilgængelig, er 80 m2 og skal kunne rumme ca. 20 personer. 

I loungen indgår toiletfaciliteter, bar, spiseplads samt VIP tilskuerpladser. 

Rungsted Ishockey har afsat ca. 1 mio. kr. til VIP loungen. Rungsted Ishockey ønsker 

derudover at etablere tre skybokse ”under taget” på samme langside, overfor de tre 

allerede eksisterende skybokse på modsatte side. Her vil der være plads til ca. 25 

personer. Etableringsomkostningerne er uafklarede, men finansieres i lighed med VIP 

loungen af Rungsted Ishockey.  

  

Administrationen vurderer at opførelsen af en eksklusiv VIP-lounge samt skybokse vil 

styrke sponsorarbejdet i Rungsted Ishockey. Inddragelsen af de 80 m2 og 52 

tilskuerpladser i det offentlige areal i skøjtehallen, har kun konsekvenser for Rungsted 
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Ishockey selv, idet de er den eneste klub som har brug for tilskuerpladserne i forbindelse 

med deres kampe/konkurrencer. Tilskuerne til de øvrige kampe og konkurrencer, vurderes 

ikke at blive påvirket af VIP-loungen. Opførelsen af de tre skybokse vil udvide 

halkapaciteten med ca. 25 nye pladser.      

  

Center for Ejendomme i Hørsholm Kommune har vurderet skitsetegningerne af VIP 

loungen, der også er med som bilag til dagsordenspunktet, og ser positivt på projektet. 

Dog skal projektet gennemgås via ansøgning om byggetilladelse. 

  

Skøjtehallen rummer allerede én VIP lounge. I foråret 2007 søgte det daværende elitehold 

Rungsted Cobras om tilladelse til opførelsen af en 172 m2 stor lounge i skøjtehallen, som 

kunne rumme et større antal spisende gæster. Loungen har stor værdi for klubben, og vil 

med opgraderingen af Idrætsparken få et flot løft. Det betyder bl.a., at loungen udvides til 

208 m2, får et lysere udtryk, samt kan inddeles i mindre rum efter behov.  

  

Opførelsen af den nye lounge samt skybokse vil ikke have betydning for arbejdet med 

opgraderingen af skøjtehallen, da VIP loungen og skybokse ligger i modsatte ende af 

opgraderingsarbejdet. 

  

I forbindelse med etableringen af en ny VIP lounge, vil det i lighed med Rungsted Cobras, 

også være Rungsted Ishockey, der står for alt omkring opførelsen af den nye og mindre VIP 

lounge. Det sker via en generel kommunal byggetilladelse samt en brugsretsaftale, der skal 

aftale de konkrete vilkår. Bl.a. skal det fremgå, at VIP loungen overgår til Hørsholm 

Kommune såfremt Rungsted Ishockey går konkurs. Kommunalbestyrelsens besluttede den 

22. juni 2009, at stille faciliteter vederlagsfrit til rådighed for elitesporten: 

  

Tilskud og faciliteter er reguleret af Eliteidrætslovens § 7, hvor der står anført:  

"Kommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig 

erhvervsvirksomhed". 

Tilskuddet kan gives i skikkelse af økonomisk midler, men kan også ske ved vederlagsfrit at 

stille eksempelvis lokaler til rådighed for selskabet.  

Bestemmelsen er trådt i stedet for de uskrevne grundsætninger om kommuners 

opgavevaretagelse, altså kommunalfuldmagtsreglerne. Bestemmelsen giver hjemmel for en 

kommune, til at yde støtte til eliteidræt, når der IKKE er tale om "egentlig 

erhvervsvirksomhed." Det er således en betingelse, at aktiviteterne ikke udøves med 

fortjeneste for øje.   

  

SFKU skal således beslutte, om det er en aftale, der fortsat bakkes op om, dog med 

henvisning til brugen af VIP lounge og evt. skybokse i Hørsholm Skøjtehal.  

Såfremt SFKU tilslutter sig igangsættelsen af arbejdet, viderebringes sagen til kommunens 

byggemyndighed. 

  

Sagen vil blive indgå i Idrætsrådets møde d. 23. november. Tilbagemeldingerne bliver 

således uddelt på udvalgsmødet d. 25. november. 

 

Bilag 
-    Eksisterende VIP lounge.pdf 

-    VIP lounge skitsetegninger.pdf 

-    Høringssvar fra Idrætsrådet 

-    Høringssvar fra Hørsholm Kunstskøjteløber Forening 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-11-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at godkende administrationens forslag nr. 1. 

  

Høringssvar fra Idrætsrådet og Hørsholm Kunstskøjteløberforening blev uddelt på mødet og 

tilføjes punktet som bilag. 

  

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at opstille betingelser i forbindelse med aftalens 

indgåelse. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   15/21358 
Journalnr.:   18.15.00G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marie Kyhn 
 

Rungsted Hørsholm Floorball søger om bander til 

Hørsholmhallen 

 
Baggrund 
Rungsted Hørsholm Floorball Klub (RHFK) har klublokale i Hørsholmhallen. Floorballklubben 

har den sidste tid arbejdet på, også at få tildelt tid i Hørsholmhallen til at afvikle kampe, 

hvilket nu er lykkes. Derfor søger de om kr. 46.400 til at få finansieret bander til 

Hørsholmhallen.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget beslutter om udvalget vil 

tildele Rungsted Hørsholm Floorballklub (RHFK) nye bander til Hørsholmhallen til i alt kr. 

46.400 ex. moms. 

 

Sagsfremstilling 
RHFK er en af Hørsholm hurtigst voksende klubber, med en medlemstilgang på 200 % over 

de seneste 2-3 år. Pt. har klubben 175 medlemmer, hvoraf størstedelen er under 25 år.   

  

RHFK har tidligere haft et klublokale i Hørsholmhallens kælder. Denne er dog i forbindelse 

med opgraderingen blevet inddraget, hvorfor klubben har overtaget atletikforeningen 

Hjortens klublokale, som også er beliggende i Hørsholmhallen. Overtagelsen af klublokalet 

er sket i kølvandet på en effektuering af en tidligere politisk beslutning om ikke at prioritere 

atletik i Hørsholm kommune.   

  

RHFK ønsker at benytte Hørsholmhallen til turneringskampe, da Rungstedhallen, som de 

også benytter, ikke er velegnet til større kampe, da der hverken er opholdsrum eller 

klubfaciliteter for forældre og børn at opholde sig i mellem kampene. Derfor bliver 

støjniveauet meget højt i Rungstedhallen, når 80 – 120 børn samt forældre er samlet til 

turneringerne.  

I Hørsholmhallen er der flere opholdsrum foruden klubbens eget klublokale, som også er 

med til at skabe et godt socialt miljø.  

  

RHFK har indtil videre fået tildelt tid til 2 – 3 turneringer for de mindste årgange i 

Hørsholmhallen. Derudover regner de med også at få tildelt fredage til ugentlige 

divisionsturneringer for deres dame og herre hold. Sidstnævnte skal afklares på et møde i 

november RHFK og HBBK/79’ers, som pt. har tiden i Hørsholmhallen. For at kunne spille 

turneringer, kampe og træne i øvrigt mangler floorballklubben bander til Hørsholmhallen.  
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Idrætsparken vurderer, at det vil være muligt at finde opbevaringsplads til banderne i 

Hørsholmhallens kælder, når de ikke benyttes i Hørsholmhallen.  

  

RHFK søgte i februar 2014 om at få udskiftet banderne i Rungstedhallen, hvor de dagligt 

træner, da de gamle var nedslidte og ikke kunne benyttes forsvarligt. Udvalget besluttede 

her at bevillige penge til nye bander, som i dag benyttes flere gange om ugen. Disse 

bander kan dog pga. logistik og massefylde ikke deles mellem de to haller.  

 

Økonomi/personale 
Klubben har indhentet to tilbud.  

 Rosco bander til kr. 46.400 ex. moms. Her hører også ekstra 

bander med, så det er muligt at dele dem i to baner til de mindre 

årganges kampe, samt trolleys, der benyttes til opbevaring og 

transport af banderne. Klubben har gode erfaringer med Rosco 

banderne, som de allerede benytter i Rungstedhallen.  

 Det andet tilbud er fra Unihoc til kr. 52.000 kr. ex. moms uden 
ekstra bander. 

  

Der er kr. 188.297 kr. tilbage i Kultur- og Fritidspuljen.  

 

Sagens tidligere behandling 
Rungsted Hørsholm Floorballklub har tidligere søgt om puljemidler til bander i 

Hørsholmhallen. Ansøgningen blev dog administrativt afslået, idet de endnu ikke havde fået 

tildelt tid i Hørsholmhallen. Aftalen lød derfor på, at så snart, de kunne få spilletid i hallen, 

ville ansøgningen blive politisk vurderet. Og da klubben nu har fået spilletid, kan 

ansøgningen nu politisk behandles. 

 

Bilag 
-    Ansøgning om udskiftning af bander.docx 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-11-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at godkende administrationens forslag. I 

erkendelse af, at Hørsholms Idrætspark ikke har økonomi til at afholde denne udgift, 

tilføres beløbet til bander rent ekstraordinært til idrætsparkens driftsbudget.  
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   15/6175 
Journalnr.:   02.00.00A50 
Sagsforløb:  SFKU og MPU - Åben sag  
Mødedato:  25.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  John Larsen 
 

Revideret proces for skøjtetræningshal 

 
Baggrund 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (SFKU) og Miljø og Planlægningsudvalget (MPU) besluttede 

på fællesmøde d. 23.september 2015, at administrationen udarbejder en revideret proces 

for skøjtetræningshal. Processen skal synliggøre, om det er muligt at opfylde de oprindelige 

krav til en skøjtetræningshal til en billigere pris, ved at neddrosle krav til arkitektur, design 

og indretning.  

 

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

Planlægningsudvalget tager nedenstående orienteringen til efterretning: 

 Studiegruppe sammensat af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget og 

Miljø og Planlægningsudvalget, repræsentanter fra foreningerne i 

skøjtehallen i form af én deltager fra Rungsted Ishockeyklub, én 

fra Rungsted Ishockey, én fra Hørsholm Kunstskøjteløber 

Forening og Idrætschefen som repræsentant for offentligt 

skøjteløb.  
 Studiegruppens studietur. 

 

Sagsfremstilling 
På baggrund af drøftelserne på fællesmødet fremlægger administrationen til orientering 

studiegruppe-ekskursion til udvalgte haller. Studiegruppen sammensættes af SFKU og MPU, 

repræsentanter fra foreningerne i skøjtehallen i form af én deltager fra Rungsted 

Ishockeyklub, én fra Rungsted Ishockey, én fra Hørsholm Kunstskøjteløber Forening, 

Idrætschefen som repræsentant for offentligt skøjteløb og medarbejdere fra 

administrationen.  

Målet for studieturen er, at studiegruppen opnår inspiration og viden, som kan ligge til 

grund for bygning af – eller gennemførelse af et byggeprogram for – en skøjtetræningshal i 

Hørsholm Idrætspark ved at besigtige relevante skøjtetræningshaller i Sydsverige og 

Danmark. 

På baggrund af en afdækning af skøjtetræningshaller i Sydsverige og Danmark, foreslår 

administrationen, følgende skøjtetræningshaller: Rögle Ishockey ved Ängelholm, Olympia 

Rinken skøjtehal i Helsingborg og Malmø Arena i Malmø. Det endelige program for 

studieturen vil blive sendt ud, når datoen for studieturen er fastlagt.”  
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Økonomi/personale 
I budgetaftalen for 2014-2017 vedtog forligsparterne at afsætte 45. mio. kr. til anlæg af en 

skøjtetræningshal under forudsætning af at nettodriftsudgifterne til Hørsholm Idrætspark 

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

Studieturen vil synliggøre forskellige muligheder for at opføre en skøjtetræningshal til en 

væsentlig lavere, men ikke foruddefineret anlægspris. 

 

Sagens tidligere behandling 
23. marts 2015 besluttede KB, med stemmerne 13 for og 6 imod (Troels Moe (I), Gitte 

Burchard (O), Annette Wiencken (V), Anne Ehrenreich (V), Alexander Jonsbak (V) og Ove 

Petersen (V)), at det videre anlægsarbejde vedrørende en ny skøjtetræningshal kan 

igangsættes.  

Beslutningen baserede sig på 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. 

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. 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-11-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   15/19634 
Journalnr.:   18.15.00G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Tilskud til oplysningsforbundenes undervisning i 

2016 

 
Baggrund 
Jævnfør folkeoplysningsloven yder Hørsholm Kommune tilskud til undervisning udbudt 

gennem kommunens oplysningsforbund. Seks oplysningsforbund har søgt om tilskud til 

folkeoplysende voksenundervisning i 2016, og sagen fremlægges med henblik på fordeling 

af tilskud.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og beslutter model 

for fordeling af tilskud:    

  

1.A: Fordeling af det samlede budget 2016 for tilskud til oplysningsforbundenes 

undervisning i 2016  

  

1.B: Fordeling af 95 % af budget 2016 for tilskud til oplysningsforbundenes undervisning i 

2016. Restbudgettet reserveres til tilskud til eventuelle nye oplysningsforbund i Hørsholm 

Kommune, og såfremt beløbet ikke kommer til udbetaling, kan det fordeles til 

oplysningsforbundene inden årets afslutning  

  

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

eventuelle tilbagebetalte beløb i forbindelse med afregning af tilskud kan indgå i budgettet 

og fordelingen af tilskud det efterfølgende år.    

 

Sagsfremstilling 
I Hørsholm Kommune har følgende oplysningsforbund søgt om tilskud til undervisning i 

2016: 

AOF Nordsjælland 

DOF (Dansk Oplysnings Forbund) Hørsholm Fritidsskole 

FOF Nord 

Hørsholm Seniordanserforening 

LOF Øresund 

MOF (Musisk Oplysnings Forbund) 

Kommunens budget 2016 til 

oplysningsforbundenes undervisning 

1.354.000 kr. 

Oplysningsforbundenes samlede ansøgte 1.420.317 kr. 
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beløb 2016 

    

Difference mellem budget og ansøgt beløb   -66.317 kr. 

  

Tilskuddet ydes efter Folkeoplysningsloven til aflønning af lærere og ledere samt til 

afholdelse af debatskabende aktiviteter og fleksible tilrettelæggelsesformer. Tilskuddet ydes 

efter en centralt fastsat timesats samt efter en række omregningsfaktorer for de forskellige 

tilrettelæggelsesformer.  

  

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

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

relation til et konkret emne. 

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

  

Administrationen har udarbejdet to modeller for udbetaling af tilskud til 

oplysningsforbundene: 

  

Model 1.A:  

o Fordeling af det samlede budget 2016 for tilskud til 

oplysningsforbundenes undervisning i 2016. Tilskuddet kan ikke 
overstige det beløb, oplysningsforbundene søger om  

  

Model 1.B:  

o Fordeling af 95 % af budget 2016 for tilskud til 

oplysningsforbundenes undervisning i 2016  

o 5 % af budget 2016 reserveres til tilskud til eventuelle nye 

oplysningsforbund i Hørsholm Kommune  

o Såfremt det reserverede beløb på 5 % af budgettet ikke er 

kommet til udbetaling senest 1. oktober 2016, fordeles beløbet til 
oplysningsforbundene 

  

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

2011.   

  

Ovenstående modeller har været i høring hos Fritids- og Kulturrådet, og rådets høringssvar 

er: 

  

Samlet set er der størst tilslutning til punkt 1 B. 

Dog er oplysningsforbundene mest stemt for plan 1 A, deres begrundelse er, at man ved 

plan 1 A får igangsat mest undervisning, idet man allerede fra årets start kender det 

samlede budget, inden for hvilket man kan gennemføre undervisning. 

Ved at vælge model 1 B, mener oplysningsforbundene, at man kan risikere, en hvis 

tilbageholdenhed fra året start, hvilket kan resultere i at mindre eller nye aktiviteter 

udskydes, hvilket igen kan resultere i et uens aktivitetsniveau mellem årene. 
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Økonomi/personale 
Administrationen anbefaler, at fordelingen af tilskud til oplysningsforbundene i 2016 tager 

udgangspunkt i oplysningsforbundenes afregnede beløb for 2015 frem for ansøgning om 

tilskud 2016. Med modellen sikrer vi, at budgettet fordeles i forhold til 

oplysningsforbundenes faktiske aktivitetsniveau i 2015. Modellen bevirker omvendt, at det 

er svært for et oplysningsforbund at få tilskud til et væsentligt udvidet antal 

undervisningstimer i 2016 sammenlignet med det afholdte antal undervisningstimer i 

2015.          

 

Bilag 
-    Model for beregning af tilskud til undervisning 2016 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-11-2015 
Sport- Fritid- og Kulturudvalget besluttede model 1A. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  8 
Acadre sagsnr.:   15/13303 
Journalnr.:   18.20.00P00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Familier i bevægelse 

 
Baggrund 
På initiativ fra Børne- og Skoleudvalget har administrationen undersøgt mulighederne for i 

samarbejde med kommunens foreninger at lave et 1-årigt pilotprojekt målrettet familier, 

som ikke i forvejen er forenings/idrætsaktive.   

  

Administrationen har afholdt en indledende afklarings- og inspirationsworkshop, hvor 

repræsentanter fra 6 idrætsgrene valgte at deltage, og på baggrund af foreningernes 

interesse for projektet ønskes pilotprojektet ’Familier i Bevægelse’ gennemført.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget bevilger 45.000 kr. til et 1-

årigt pilotprojekt om Familier i Bevægelse i Hørsholm. Administrationen anbefaler, at 

pilotprojektet finansieres fra Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter.  

 

Sagsfremstilling 
Med konsulentbistand fra DGI har administrationen samt repræsentanter fra 6 idrætsgrene 

(håndbold, fodbold, tennis, karate, folkedans og basketball) arbejdet med at udvikle et 

koncept for bevægelse for familier med børn i alderen 3-10 år – i det følgende kaldet: 

Familier i Bevægelse (FamBev).  

På baggrund af input fra workshoppen har administrationen udarbejdet pilotprojekt for 

FamBev. 

  

Pilotprojekt for Fambev 

  

Mål for kommunen: at give familier med børn i alderen 3-10 år mulighed for uanset 

udgangspunkt at opleve glæde, udfordring og fællesskab ved motion og bevægelse.  

  

Mål for foreningerne: at komme i kontakt med potentielle nye medlemmer (børn) og 

frivillige (forældre). At netværke med andre foreninger i kommunen.   

  

Målgruppe: Familier med børn i alderen 3-10 år med fokus på familier, som kun i 

begrænset omfang bevæger sig dagligt eller som ikke allerede er en del af det etablerede 

foreningsliv. 
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Organisering: Foreningerne er på skift to og to ansvarlige for FamBev. Fambev er baseret 

på høj faglighed, smittende engagement (uddannede instruktører fra foreningerne) og 

selvfølgelig aktivt deltagende familier.  

Hørsholm kommune bidrager med hjælp til organisering, økonomi til uddannelse af 

foreningsinstruktører (fokus på motorikøvelser og på hvordan børn og forældre kan bevæge 

sig sammen) samt markedsføring af projektet.  

  

Tidspunkt: En række lørdage eller søndage formiddag (1-1½ time pr. gang) fra august til 

juni, minimum 1 gang månedligt  

  

Sted: Gymnastiksalene på Usserød Skole 

  

FamBev er et gratis tilbud til familier i Hørsholm og det kræver ingen tilmelding.  

  

Projektstart: Medio 2016.    

  

Da administrationen anbefaler, at pilotprojektet finansieres gennem Puljen for primært nye 

og nyskabende aktiviteter, er det høringsberettigede råd på området – Idrætsrådet blevet 

hørt. Idrætsrådets høringssvars vil blive delt ud på mødet den 25. november.  

 

Økonomi/personale 
På den indledende workshop om udvikling af konceptet kom det frem, at ikke alle 

foreninger føler sig lige rustede til fx at lave motorikundervisning og til at sammensætte 

træningsforløb, som aktiverer hele familien. Administrationen har derfor i nedenstående 

budget valgt at prioritere midler til uddannelse og til fortsat udvikling af projektet.     

  

Budget: 

  

Indledende workhop (proces med konsulentbistand fra DGI) med 

foreninger og kommunen om udvikling af projektet (allerede afholdt) 

3.500 kr. 

  

Uddannelse af foreningsinstruktører, opfølgning på uddannelse samt 

workshop med foreninger og kommunen om forankring af projektet 

(konsulenter fra DGI er tovholdere): 

25.000 kr. 

Forplejning i forbindelse med workshops:    1.500 kr. 

  

Markedsføring af projektet (2 x annoncer i Ugebladet) 10.000 kr. 

  

Grejkasse til motorikundervisning:   5.000 kr. 

    

I alt: 45.000 kr. 

  

  

Restbudget 2015 for Puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter: 100.000 

kr.                                                                                                    

  

                                                                                                  

                                                           

 

Sagens tidligere behandling 
På baggrund af ønske fra Børne- og Skoleudvalget har administrationen undersøgt 

mulighederne for at etablere ’åben hal’ i Hørsholm. På møde den 23. juni 2015 fremlagde 
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administrationen 4 modeller for det videre arbejde med åben hal. Børne- og Skoleudvalget 

besluttede, at administrationen skulle arbejde videre med en model for åben hal, hvor åben 

hal er et samarbejde mellem kommunen og interesserede foreninger og med 

konsulentbistand fra DGI.  

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-11-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at sende punktet tilbage til Børne- og 

Skoleudvalget med henblik på, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til det konkrete 

projekt inden endelig beslutning i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  9 
Acadre sagsnr.:   15/20296 
Journalnr.:   20.00.00G00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Ansøgning om tilskud til opstilling af skulptur ved 

Fuglsanghus 

 
Baggrund 
Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus fik foræret en 2,75 meter høj og op til 200 kilo tung 

stålskulptur, tidligere placeret ved hovedindgangen ved Hospitalet, og havde efter aftale 

med Region Hovedstaden planer om at flytte den op til Fuglsanghus. Medio september 

2015 blev skulpturen dog stjålet fra Hospitalsgrunden, men fundet 3 uger senere. 

Aktivitetskomiteen søger om tilskud på op til 17.000 kr. til fremstilling af en sokkel og 

transport til et passende areal ved Fuglsanghus. 

 

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

ønsker at støtte aktivitetskomiteen med op til 17.000 kr. fra puljen for primært nye og 

nyskabende aktiviteter, til fragt og opstilling af en skulptur ved Fuglsanghus.  

 

Sagsfremstilling 
Aktivitetskomiteen, der repræsenterer 3 kunstforeninger, ønsker i forbindelse med 

genfundet af skulpturen, at placere den umiddelbart syd for udstillingshuset Fuglsanghus. 

Kunstforeningerne mener at skulpturen, der er et varetegn i Hørsholm, naturligt hører 

sammen med et offentligt udstillingshus, hvis formål er at udbrede kendskab og formidling 

af kunst og kultur. På det foreslåede areal er der allerede et indelukke af buske, som både 

administrationen og aktivitetskomiteen finder velegnet til opstilling af skulpturen. Se 

eventuelt bilag 1. 

  

Administrationen kan, efter dialog med kommunens byggemyndighed, fastslå at 

opsætningen ikke kræver særskilt byggetilladelse og nabohøring. 

  

I forbindelse opsætning af skulpturen ved Fuglsanghus, søger aktivitetskomiteen om op til 

17.000 kr. til transport, gravearbejde og etablering af en bærende sokkel. Beløbet tager 

udgangspunkt i et modtaget tilbud fra et lokalt rådgivende ingeniør firma, samt allerede 

afholdte  omkostninger til transport fra Flyvestation Værløse til Hørsholm. Se eventuelt 

bilag.  

  

Administrationen anbefaler, at midlerne eventuelt kan bevilliges fra puljen fra primært nye 

og nyskabende aktiviteter. Da Fritids- og Kulturrådet har høringsret i forbindelse med 
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disponering af puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter, er dette dagsordenspunkt 

sendt i høring hos rådet, der melder: 

  

Fritids- og Kulturrådet anbefaler at ansøgningen imødekommes. 

Bemærkning: Vi hæfter os ved to ting, et at puljen hedder "primært nye og nyskabende 

aktiviteter", to at beløbet er forholdsvist lille. 

Så på trods af, at flytning af en skulptur næppe er nyskabende, anser vi det for et så lille 

beløb, at vi kan anbefale bevilling uden at skævvride puljen i forhold til dens formål. 

  

Skulle Sport-, Fritid- og Kulturudvalget støtte opsætningen, ønsker Aktivitetskomiteen at 

afholde en officiel markering senere på året, hvor Aktivitetskomiteen fejrer skulpturens nye 

hjem, takker for støtten, og endeligt takker den person som fandt den stjålne skulptur. 

 

Økonomi/personale 
Der er ultimo oktober 100.000 kr. tilbage i puljen for nye og nyskabende aktiviteter. 

 

Bilag 
-    Bilag 1, Billeder 

-    Ansøgning, skulpturen nov. 2015 - Ansøgning, skulpturen nov. 2015.doc 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-11-2015 
Sport- , Fritid- og Kulturudvalget er positive overfor at støtte aktivitetskomiteen med op til 

17.000 kr. men ønsker at afvente den igangværende ejendomsstrategi. 
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Meddelelser 

 
Baggrund 

·               Invitation til Danmarks biblioteksforenings kulturkonference 25. februar 

·               Status på opgradering af Hørsholm Idrætspark 

·               Status på fleksible sale i Kulturhus Trommen 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-11-2015 
Invitation til Danmarks Biblioteksforenings kulturkonference blev uddelt. Administrationen 

koordinerer tilmelding. 

  

Der blev givet status på opgradering af Hørsholm Idrætspark.  

  

Der blev givet status på fleksible sale i Kulturhus Trommen, og der afholdes 

orienteringsmøde i Kulturhus Trommen torsdag d. 10. december. 

  

Referat fra Idrætsrådsmødet d. 23.11.2015 blev uddelt. 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

1 Åben Regnskab Kulturdag 2015(1).docx 2066938 
2 Åben Rammer for teater i Hørsholm Kommune 2070022 
2 Åben Oversigt over Teater i Hørsholm 20162017.doc 2070227 
3 Åben Bilag 1 Konkrete udmøntningsforslag, SFKU 2063124 
3 Åben Bilag 2 Overvejelser bag de konkrete udmøntningsforslag, SFKU 2063126 
4 Åben Eksisterende VIP lounge.pdf 2061376 
4 Åben VIP lounge skitsetegninger.pdf 2066790 
4 Åben Høringssvar fra Idrætsrådet 2072405 
4 Åben Høringssvar fra Hørsholm Kunstskøjteløber Forening 2072409 
5 Åben Ansøgning om udskiftning af bander.docx 2057088 
7 Åben Model for beregning af tilskud til undervisning 2016 2048176 
9 Åben Bilag 1, Billeder 2055232 

9 Åben 
Ansøgning, skulpturen nov. 2015 - Ansøgning, skulpturen nov. 

2015.doc 
2066794 
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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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