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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  21.05.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
Resume 
Præsentation af organiseringen på ungeområdet. 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-05-2014 
Centerchef Søren Nabe-Nielsen orienterede om organiseringen på ungeområdet. 

 

Fraværende: 
Nadja Maria Hageskov (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/8092 
Journalnr.:   19.00.00I00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  21.05.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Kulturdag 2014 

 
Resume 
På baggrund af Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets ønske om at afholde Kulturdag 2014, 

fremsender administrationen forslag til aktivitetsindhold og budget.   

 

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

at godkende administrationens forslag og budget for kulturdag 2014, med 307.000 fra 

Kultur- og Fritidspuljen, og 43.000 kr. fra puljen for primært nye og nyskabende 

aktiviteter. 

 

Sagsfremstilling 
Kulturnat/dage har været afviklet gennem de seneste mange år, hvert andet år indenfor 

forskellige økonomiske rammer og former. Kulturnat har traditionelt været afholdt i 

Hørsholm Kommune den første fredag i september måned. Sidste år blev kulturdagene 

flyttet til afholdelse på Ridebanen. Det var første weekend i september. 

Det har været drøftet om der skal afholdes kulturdage hvert år, og på møde den 23. april 

2014 besluttede Sport-, Fritid og Kulturudvalget at administrationen skal arrangere 

Kulturdag 2014 på Ridebanen lørdag den 23. august. 

Til orientering afholdes der havnefest på Rungsted Havn den 15.–16. august, ”Stafet for 

livet” ved Kræftens Bekæmpelse den 30.-31. august og åbning af Kulturhus Trommen den 

30. august 2014. Det nye beton-skateanlæg forventes indviet den 15. august. 

 

Økonomi/personale 
Administrationen har i bilag 1 udarbejdet budget og forslag til hvorledes kulturdag 2014 

kan afholdes. Overordnet kan det pointeres, at der er produktionsomkostninger for 224.000 

kr. inklusiv en stor scene, bar, telte, boder, toiletter, hoppeborg og vagt samt 

personalefunktion. Andel til underholdning og kulturelle indslag svarer til 196.000 kr., og 

hele arrangementet koster således 420.000 kr. Hertil skal der fratrækkes indtægter for salg 

af diverse på ca. 70.000 kr., hvorfor der er tilskudsbehov på 350.000 kr.  

  

Administrationen anbefaler at de fordeles med 307.000 kr. fra Kultur- og fritidspuljen som 

herefter vil være forbrugt. Herudover foreslår administrationen, at man benytter 43.000 kr. 

til nyskabende aktiviteter som moderne gadeteater og ny-cirkus fra pulje for primært nye 

og nyskabende aktiviteter. 
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I forbindelse med disponering af pulje for primært nye- og nyskabende aktiviteter er Fritid- 

og Kulturrådet blevet hørt i sagen. Alle medlemmer har haft mulighed for at ytre sig, og 

nedenstående er rådets fælles indstilling til Sport-, Fritid og Kulturudvalget. 

  

Rådet vil ikke anbefale at der bevilges midler fra puljen for primært nye og nyskabende 

aktiviteter til Kulturdagene.  

  

Der er to hovedårsager: 

  

1.       Det er ikke rådets opfattelse, at der er tale om nyskabende aktiviteter. 

2.       Det er rådets opfattelse, at der er tale om en alternativ finansieringsmodel af 

aktiviteter, der rettelig hører til under andre budgetter. 

  

Rådet pointerer samtidigt at man på et kommende møde bør diskutere, hvordan man får 

udbredt kendskabet til puljen, og får igangsat nyskabende aktiviteter. 

 

Bilag 
-    Bilag 1 - Forslag til aktivitet og budget 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-05-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte administrationens forslag til program og budget 

for kulturdag 2014, idet arrangementet finansieres med 307.000 fra Kultur- og 

Fritidspuljen, og 43.000 kr. fra puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter. 

  

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget satte fokus på inddragelsen af foreningerne i 

arrangementet. 

 

Fraværende: 
Nadja Maria Hageskov (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/7689 
Journalnr.:   00.01.00A00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  21.05.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Jacob Jørgensen 
 

Budgetopfølgning 2, 2014 på Sport-, fritid- og 

kulturudvalgets område 

 
Resume 
Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 per. 31. 03. 2014 på Sport-, fritid-, og 

kulturudvalgets område. Den samlede budgetkorrektion på driften for Sport-, fritid-, og 

kulturudvalget i 2014 er 62.500 kr., som er budgetneutrale omprioriteringer. På anlæg er 

den samlede budgetkorrektion -54.900 kr. i 2014, som ikke er budgetneutrale. 

  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sport-, fritid-, og kulturudvalget:  

  

 Anbefaler Økonomiudvalget, at driftsbudgettet forøges med 

62.500 kr. i 2014. 

 Anbefaler Økonomiudvalget, at anlægsbudgettet reduceres med 

54.900 kr. i 2014. 

 Tager den økonomiske status på udvalgets område til 

efterretning. 

  

  

 

Sagsfremstilling 
  

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2014. Formålet er at følge 

økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse 

aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning. 

  

Budgetopfølgning 

Administrationen har gennemgået forbruget i 2014 opgjort per ultimo marts måned med 

henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2014 og forbruget. 

  

Budgetopfølgningen indeholder administrationens vurdering af de ændrede økonomiske 

forudsætninger samt en række udgiftsneutrale omprioriteringer, som skal godkendes 

politisk, fordi der omplaceres mellem politikområder.  
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Det samlede resultat af budgetopfølgning 2 er netto 7.600 kr. Resultatet består af 62.500 

kr. på drift og -59.400 kr. på anlæg. Afvigelserne er nærmere gennemgået i bilag 1. Den 

eneste ikke budgetneutrale bevillingsændring er på anlæg og beskrives nedenfor: 

  

 Projekt vedrørende Rådhushallens ventilationsanlæg er afsluttet 

og der er et restbudget på 59.400 kr.  

  

  

Økonomisk status 

Administrationen giver under dette punkt en overordnet status på Sport-, fritid-, og 

kulturudvalgets økonomi. Tabel 1 og 2 nedenfor viser vedtaget budget og forventet 

regnskab fordelt på politikområder og på drift og anlæg. 

  

Tabel 1: Drift, vedtaget budget og forventet regnskab  

SFKU drift 

    

1.000 kr. 

Vedtaget 

budget 

2014 

Forventet 

regnskab 

2014 

Korrigeret 

budget 

2014 inkl. 

BOF2 

  

60 Biblioteket 15.404 15.000 15.275   

61 Kultur og Fritid 11.300 11.327 11.456   

62 Musikskolen og Trommen 11.178 11.175 11.175   

63 Idrætsparken 13.483 13.700 13.480   

I alt 51.365 51.202 51.386   

  

  

  

  

Tabel 2: Anlæg, vedtaget budget og forventet regnskab  

SFKU anlæg 

    

1.000 kr. 

Vedtaget 

budget 

2014 

Forventet 

regnskab 

2014 

Korrigeret 

budget 

2014 inkl. 

BOF2 

  

61 Kultur og Fritid 14.108 23.449 25.382   

63 Idrætsparken 15.000 17.375 17.363   

I alt 29.108 40.824 42.745   

  

  

  

  

  

  

  

Budgetopfølgning 2 pr. ultimo marts måned 2014 indebærer således en forventning til 

regnskab 2014, der pt. er 7.600 kr. højere end det korrigerede budget 2014.  
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Økonomi/personale 
[Intet bevillingsskema. Bevillingen sker på ØU/KB] 

 

Kommunikation 
Intet at tilføje. 

 

Sagens tidligere behandling 

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg 
samles bidragene vedrørende budgetændringer til en samlet fremstilling i 

Økonomiudvalget. 
 

Bilag 
-    Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2 2014 Sport- Fritid og Kulturudvalget.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-05-2014 
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget tager den økonomiske status på udvalgets område til 

efterretning og anbefaler overfor Økonomiudvalget, at:  

·         driftsbudgettet forøges med 62.500 kr. i 2014. 

·         anlægsbudgettet reduceres med 54.900 kr. i 2014. 

 

Fraværende: 
Nadja Maria Hageskov (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/7754 
Journalnr.:   18.14.00G00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  21.05.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Linda Wittendorff Dubas 
 

Ansøgning om tilskud til produktion af kortfilm og 

webserie Teenland  

 
Resume 
Super16/Beofilm v/ producer Amalie Lyngbo Hjort ansøger om et tilskud på op til 25.000,- 

Kr. til indspilning af deres non-kommercielle kortfilm og webserie Teenland på det nedlagte 

Hørsholm hospital i Hørsholm Kommune. 

 

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

støtte produktionen af filmen og webserien Teenland med op til 25.000 kr. fra puljen til 

nye- og nyskabende aktiviteter. 

 

Sagsfremstilling 
Super16/Beofilm v/ Producer Amalie Lyngborg Hjort ønsker at, optage den non-

kommercielle kortfilm og webserie Teenland i Hørsholm Kommune. Nærmere bestemt 

ønsker de, at optage filmen på det Nedlagte Hørsholm Hospital hvilket, de har fået 

tilladelse til fra Nordsjællands hospital. 

I forbindelse med at optage filmen på det nedlagte Hørsholm Hospital vil der være en del 

udgifter hermed, idet der er lukket for alt vand og el. Produktionen forventer udgifter for 

omkring 25.000 kr. ved at indspille Teenland på Hørsholm Hospital. 

Tilskuddet skal dækket over følgende udgifter: 

  

- leje af el-generator 

- leje af toiletfaciliteter  

- leje af kontorvogn 

15.000 

- Overnatning på vandrehjem for enkelte 

holdmedlemmer 

5.000 

- Ekstra leje af bil for at komme til 

Hørsholm 

5.000 

I alt 25.000 

  

Produktionen bag filmen Teenland er åben overfor beløbets størrelse men håber, at 

Hørsholm kommune vil støtte ud fra en idé om. At de med et sådan kulturprojekt vil skabe 

omtale om byen, og forretning i de omkringliggende butikker. De oplyser ydermere at det 

er almindeligt anerkendt, at filmproduktion har en høj branding-faktor og samtidig en 

erhvervseffekt i regionen. 
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Filmen Teenland er støttet af de fire statstøttede værksteder. Den bliver instrueret af Marie 

Grathø Sørensen der sammen med producer Amalie Lyngborg Hjorth begge er en del af 

den uafhængige filmuddannelse super16. De producerer dette film projekt sammen med et 

tysk selskab Arte/ZDF, der har givet udtryk for, at de er interesseret i at købe både filmen 

og serien til det fransk tyske marked. 

 Teenland er historien om Sally, som bliver indlagt på en institution for teenagepiger, der er 

så forskruede følelsesmæssigt, at de udvikler overnaturlige evner. Sally kan telekinese, en 

evne der er brugbar, når man prøver at skubbe alle mennesker fra sig. På institutionen 

prøver læger at disciplinere og hjælpe pigerne af med deres evner, men så støder Sally ind 

i powersociopaten Ting-e–Ling. Hun kan telepatere sig ind i hovedet på andre mennesker, 

og sammen bliver de to piger en ustoppelig, kaotisk urkraft, som gør op med institutionens 

normalisering og sygeliggørelse af teenagerne.  

Teenlands målgruppe er ikke blot teenagepiger, men spænder bredere til film og 

kunstinteresserede fordi instruktøren Maries stil er eksperimenterende. Der er et meget 

konceptuelt projekt, hvis grundfilosofi, er at teenage-sindstilstanden er det sidste rene, 

ægte mentale stadie, som mennesket befinder sig i.   

At filmen Teenland er non-kommerciel betyder i denne kontekst, at alle arbejder gratis. Ved 

evt. indtægter/overskud fra salg af filmen vil de først dække evt. budgetoverskridelser, og 

hvis der er yderligere vil de anvendes til en ny produktion i Super16-regi. 

I forhold til distribution af filmen er der indgået en medieaftale med Politiken som vil 

promovere og linke til serien. Derudover er der en lanceringsstrategi som omfatter en 

premierefest på hospitalet, og en mystisk plakat kampagne på alle landets gymnasier. Der 

vil ydermere blive anvendt sociale medier til promovering. 

 

Bilag 
-    Ansøgning 

-    Budget 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-05-2014 
Sport-, Fritid– og Kulturudvalget besluttede ikke at yde støtte til produktion af filmen og 

webserien Teenland. 

  

 

Fraværende: 
Nadja Maria Hageskov (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   14/7922 
Journalnr.:   20.00.00G00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  21.05.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Ansøgning om støtte til kameragrej med 

efterfølgende udstilling af makrobilleder  

 
Resume 
En borger fra Østerbro, og stifter af virksomheden Pink Belly Creatives, søger om tilskud til 

kameraudstyr, der gør det muligt at foretage en udstilling af makrobilleder med 

illustrationer fra skjulte steder i Rungsted. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler at Sport-, Fritid og Kulturudvalget ikke imødekommer 

ansøgningen. 

 

Sagsfremstilling 
En borger bosiddende på Østerbro og stifteren af virksomheden Pink Belly Creatives, har 

efter en dialog med borgmesteren til en åbning af galleriet ” Gare du Nord”, fremsendt en 

ansøgning om støtte til et kunst- og fotoprojekt med udgangspunkt i skovområdet omkring 

Rungsted Station. 

  

Borgeren, der ikke kender lokalområdet, pointerer i sin ansøgning, at man som tilrejsende 

vil have særlig øje for det ukendte og spændende i de små perspektiver, og ønsker i den 

forbindelse lave en fotoserie i makrobilleder, med fokus på de små usete illustrationer, der 

omgiver borgerne i Hørsholm, men som borgerne måske ikke selv ser. 

  

Fotoserien skal, ifølge fremsendte ansøgningen, ske på galleri ”Gare du Nord”. 

Administrationen har efterfølgende kontaktet borgeren, som dog er åben for, at man kan 

holde en udstilling i Kulturhus Trommen. Det tænkes at udstille i sommeren 2015, således 

at det er muligt at fotografere makrobilleder på tværs af årstiderne.     

  

Konkret søges der om 35.000 kr. til særligt kameraudstyr, der efterfølgende tilfalder 

ansøgeren.  

  

Skulle Sport-, Fritid og Kulturudvalget være interesseret i det, er der ligeledes mulighed for 

at støtte til en trykt bog med op til 40.000 kr. 

 

Økonomi/personale 
Aktivitetsrelaterede omkostninger: 

Transport                                                                          1.200 kr. 
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Særlig kamera CANON EOS 5D MARK III KAMERAHUS               21.245 kr. 

Særlig objektiv CANON EF 100MM 2.8 L IS USM MACRO 67Ø       6.620 kr. 

Flash udstyr                                                                      2.800 kr.  

Tryk af billeder                                                                  3.000 kr. 

  

I alt billeder og udstilling                                                      35.000 kr. 

  

Tryk af fotobog: 

I alt Trykt bog                                                                    40.000 kr. 

  

  

Fotoprojekt i alt                                                                 75.000 kr. 

  

Der er ca. 300.000 kr. tilbage i Kultur- og Fritidspuljen 

 

Bilag 
-    Ansøgning-makrobilleder.pdf 

-    Budget - makrobilleder.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-05-2014 
Sport-, Fritid– og Kulturudvalget besluttede ikke at yde støtte til det ansøgte. 

 

Fraværende: 
Nadja Maria Hageskov (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   14/8504 
Journalnr.:   18.20.04Ø40 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  21.05.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Søren Nabe-Nielsen 
 

Ansøgning om støtte og partnerskab i forbindelse 

med tennislandskampen Danmark vs. Moldova 

 
Resume 
I forbindelse med Davis Cup landskampen mellem Danmark og Moldova d. 14.-16. 

september ønsker Hørsholm Rungsted Tennisklub og Dansk Tennis Forbund at indgå et 

partnerskab omkring denne begivenhed og bringe arrangementet til Hørsholm. Ligeledes 

ansøges der om støtte til arrangementet.  

 

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

udvalget ønsker at støtte Hørsholm Rungsted Tennis Klub med et arrangementstilskud på 

kr. 10.000,-. Administrationen anbefaler, at midlerne tages fra Puljen til primært nye og 

nyskabende aktiviteter.  

 

Sagsfremstilling 
Borgmester Morten Slotved og Team Hørsholm har modtaget et oplæg til partnerskab og 

arrangementsstøtte til Davis Cup landskampen mellem Danmark og Moldova d.12.-

14.september fra Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT) og Dansk Tennis Forbund. I 

partnerskabsoplægget fremhæves fordele for kommunen i forhold til værtskabet, 

landsdækkende fokusering på Hørsholm, muligheden for at borgerne deltager i et 

underholdende arrangement og den øgede økonomiske påvirkning i lokalområdet. 

Ansøgerne fremhæver at arrangementet er en stor økonomisk byrde for HRT og søger 

derfor om arrangementsstøtte til tribuneopsætning, fragt og udlægning af baneunderlag, 

officiel Team Dinner, lodtrækningen og eventuel livestreaming. I alt ansøges der om et 

tilskud på kr. 80.000,-.  

Team Hørsholm besluttede på sit bestyrelsesmøde d. 2. maj at støtte arrangementet med 

kr. 40.000,-. Udgifterne på kr. 18.000,- til Team Dinneren, der er for spillere og officials for 

de deltagende nationer og repræsentanter for arrangørklub og – kommune – herunder 

Team Hørsholm og lodtrækning, foreslås finansieret af borgmesterens 

repræsentationskonto.   

Til baneunderlag, foreslår administrationen, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget støtter med 

kr.10.000,- fra puljen Nye og nyskabende aktiviteter.  

Jf. Hørsholm Kommunes Folkeoplysningspolitik, er forslaget om arrangementsstøtte fra 

puljen Nye og nyskabende aktiviteter, sendt til høring hos Idrætsrådet. Rådet indstiller til 

at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ikke forslaget, idet de finder at puljen Nye og 

nyskabende aktiviteter, skal støtte breddeidrætsinitiativer. 
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Økonomi/personale 
Restbeløb på puljen for Nye og nyskabende aktiviteter er på kr. 364.300,- 

 

Sagens tidligere behandling 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede i 2013 at støtte Hørsholm Rungsted Tennis Klub 

med 40.000 kr i arrangementsstøtte til Davis Cup kampen mellem Danmark og Cypern.  

 

Bilag 
-    Davis-Cup - mail.pdf 

-    Davis Cup i HRT d. 14-16 september 2014 - Davis Cup Budget september 2014 - 

Hørsholm Rungsted.xls.pdf 

-    Davis Cup i HRT d. 14-16 september 2014 - Offciel ansøgning om arrangementsstøtte 

til Tennislandskamp i HRT d. 14 - 16 september 2014.pdf 

-    Davis Cup i HRT d. 14-16 september 2014 - Oplæg til kommunalt partnerskab ifm Davis 

Cup tennislandskamp d. 14. - 16. september 2014.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-05-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at støtte Hørsholm Rungsted Tennis Klub med 

et arrangementstilskud på 10.000 kr. finansieret af Puljen til primært nye og nyskabende 

aktiviteter. 

 

Fraværende: 
Nadja Maria Hageskov (C) 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   14/8141 
Journalnr.:   04.00.00G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  21.05.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Afklaring af planforhold i Idrætsparken i 

forbindelse med mulig placering af klubhus til HUI 

 
Resume 
På baggrund af ønske fra Hørsholm-Usserød Idrætsklub (HUI) om at opføre et klubhus nær 

boldbanerne i Idrætsparken, skal skellet mellem de fredede græsarealer (græs-

boldbanerne) og resten af Idrætsparken (kunstgræsbanerne og Softball-banerne) opmåles 

af en landmåler og derved præcist fastlægges.   

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anvender op til 15.000 kr. 

ex moms til finansiering af skelsætning af fredningsgrænsen mod græsboldbanerne. 

Udgiften anbefales finansieret af de afsatte midler til projektering af opgradering af 

Idrætsparken.   

 

Sagsfremstilling 
HUI ønsker at opføre et klubhus i nærheden af boldbanerne, for derved at skabe rammerne 

for et rigt klubliv for klubbens mange medlemmer og frivillige. På nuværende tidspunkt er 

klublokale og omklædningsfaciliteter placeret i Hørsholmhallen langt fra boldbanerne, og 

ifølge HUI er det derfor svært at skabe et klubliv og et socialt miljø for især 

ungdomsspillerne.  

HUI har igangsat et arbejde med at tegne et klubhus, som i første omgang ønskes lagt på 

det fredede græsareal. På møde med Hørsholm kommune den 16. december 2013 (se 

bilag) fremlægger HUI yderligere et ideoplæg til et klubhus, som nu tænkes placeret på den 

tætbevoksede skrænt mellem græsbanerne og kunstgræsbanerne – i skellet til det fredede 

areal.  

For at HUI og administrationen kan arbejde videre med oplægget til placering af klubhus på 

grænsen til det fredede areal, skal skellet til det fredede areal afsættes præcist af en 

landmåler.  

Finansiering af et eventuelt klubhus til HUI er uafklaret. 

 

Økonomi/personale 
Administrationen har indhentet et prisoverslag på skelafsætning fra en landmåler. 

Prisoverslaget ligger på 10.000 kr. ex moms.  

Administrationen anbefaler, at skelafsætningen finansieres af midlerne på 1 mio. kr. afsat 

til projektering af opgradering af Idrætsparken.   
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Bilag 
-    Referat af møde mellem Hørsholm Kommune og HUI-fodbold 

-    kort over Idrætsparken.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-05-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at anvende op til 15.000 kr. ex moms til 

finansiering af skelsætning af fredningsgrænsen mod græsboldbanerne. Udgiften 

finansieres af de afsatte midler til projektering af opgradering af Idrætsparken.   

 

Fraværende: 
Nadja Maria Hageskov (C) 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben Bilag 1 - Forslag til aktivitet og budget 1774548 

3 Åben 
Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2 2014 Sport- Fritid og 

Kulturudvalget.pdf 
1774657 

4 Åben Ansøgning 1778242 
4 Åben Budget 1778269 
5 Åben Ansøgning-makrobilleder.pdf 1778180 
5 Åben Budget - makrobilleder.pdf 1778181 
6 Åben Davis-Cup - mail.pdf 1778174 

6 Åben 
Davis Cup i HRT d. 14-16 september 2014 - Davis Cup Budget 

september 2014 - Hørsholm Rungsted.xls.pdf 
1782548 

6 Åben 
Davis Cup i HRT d. 14-16 september 2014 - Offciel ansøgning om 

arrangementsstøtte til Tennislandskamp i HRT d. 14 - 16 

september 2014.pdf 
1782550 

6 Åben 
Davis Cup i HRT d. 14-16 september 2014 - Oplæg til kommunalt 

partnerskab ifm Davis Cup tennislandskamp d. 14. - 16. september 

2014.pdf 
1782551 

7 Åben Referat af møde mellem Hørsholm Kommune og HUI-fodbold 1775048 
7 Åben kort over Idrætsparken.pdf 1775928 
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Nadja Maria Hageskov (C) 
Formand 

______________________________________________  

Henrik Klitgaard (B) 
Næstformand 

______________________________________________  

Esben Dyekjær (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Jan H. Klit (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Alexander Jonsbak (V) 
Medlem 

______________________________________________  

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde 21-05-2014 


