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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  25.06.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-06-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget udtrykte glæde over den store tilslutning til Sankt Hans 

arrangementet ved Hørsholm Kirke.  

  

Administrationen orienterede om årets sommerferieaktiviteter. Der er i 2014 25 forskellige 

aktiviteter. 

  

Der er indvielse af skaterbanen den 15. august 2014 kl. 15-16. Udvalget modtager særskilt 

invitation via kalendersystemet. 

  

Publikationen ”kultur & fritid” blev omdelt. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/5581 
Journalnr.:   00.30.00S00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.06.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Nyborg 
 

SFKU, Budget 2015-2018: Råderum, budget- og 

anlægsønsker samt politiske bestillinger 

 
Resume 
Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker 

På aprilseminaret den 11.-12. april besluttede kommunalbestyrelsen, at administrationen 

skulle præsentere et samlet økonomisk råderum på 21 mio. kr. i budget 2015-2018. 

Kommunalbestyrelsen besluttede, at administrationen frem mod Augustkonferencen skulle 

arbejde med at forberede et første bud på dette råderum. Administrationen har udarbejdet 

råderumsforslag for 1,6 mio. kr. samt budgetønsker for 0,8 mio. kr. på Sport-, Fritid- og 

Kultursudvalgets område. Fagudvalgene skal på junimøderne forholde sig til 

råderumsforslag samt budget- og anlægsønsker inden de bliver genstand for drøftelse på 

Augustkonferencen. 

  

Politiske bestillinger  

På aprilseminaret den 11.-12. april fremlagde kommunalbestyrelsen desuden en række 

politiske bestillinger til administrationen. Fagudvalgene skal på junimøderne forholde sig til 

administrationens baggrundsnotater, der leverer svar på de politiske bestillinger. Notaterne 

vil indgå i det samlede materiale til augustkonferencen. 

 

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

  

 Beslutter hvilke råderumsforslag og budgetønsker, der skal gå 

videre til politiske drøftelse på Augustkonferencen. 

 Tager administrationens svar på de politiske bestillinger til 
efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

1. Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker 

På aprilseminaret den 11.-12. april besluttede kommunalbestyrelsen, at 

administrationen skulle præsentere et økonomisk råderum på 21 mio. kr. i budget 

2015-2018. Heraf skulle de 1,6 mio. kr. findes inden for Sport-, Fritid- og 
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Kulturudvalgets område. Kommunalbestyrelsen besluttede, at administrationen frem 

mod Augustkonferencen skulle arbejde med at forberede et første bud på dette 

råderum. Fagudvalgene skal på junimøderne forholde sig til råderumsforslag samt 

budget- og anlægsønsker inden de bliver genstand for drøftelse på 

Augustkonferencen. 

  

På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område har administrationen udarbejdet: 

  

·         Råderumsforslag for 1,6 mio. kr. 

·         Budgetønsker for 0,8 mio. kr. 

·         Anlægsønsker for 0 kr. 

  

Se bilag 1A for en oversigt over råderumsforslag og budgetønsker på Sport-, Fritid- 

og Kulturudvalgets område. Se bilag 1B for en nærmere beskrivelse af forslagene. 

2. Politiske bestillinger 

På aprilseminaret den 11.-12. april fremlagde kommunalbestyrelsen desuden en 

række politiske bestillinger til administrationen. Fagudvalgene skal på junimøderne 

forholde sig til administrationens baggrundsnotater, der leverer svar på de politiske 

bestillinger. Notaterne vil indgå i det samlede materiale til augustkonferencen. 

  

Se bilag 2A for en oversigt over de politiske bestillinger på Sport-, Fritid- og 

Kulturudvalgets område. Se bilag 2B og 2C for baggrundsnotat.  

  

  

 

Økonomi/personale 
Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker indgår som en del af budgetprocessen for 

budget 2015-2018. Forslagene vil indgå i budgetmaterialet til Augustkonferencen. 

 

Kommunikation 
Forslagene vil forud for Augustkonferencen blive lagt på Hørsholm Kommunes internet. 

 

Bilag 
-    Bilag 1A: Oversigt over råderumsforslag, budget- og anlægsønsker 2015-2018 

-    Bilag 1B Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker SFKU, Budget 2015-2018 

-    Bilag 2A: Politiske bestillinger 

-    Bilag 2B: Notat, Hvad koster det at drive Kulturhus Trommen 

-    Bilag 2C: Notat, SFKUs budget opdelt på udvalgets områder  

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-06-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøftede de foreslåede råderumsforslag og budgetønsker. 

Udvalget sendte det samlede materiale videre til augustkonferencen, idet udvalget udtrykte 

stor skepsis overfor råderumsforslagene. 

  

Udvalget anmodede om, at administrationens svar på de politiske bestillinger vedrørende 

SFKU’s budget (bilag 5) tilrettes, så det også afspejler omkostningerne til de private haller, 

samt drifts-, lokale og aktivitetstilskud. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/9723 
Journalnr.:   18.15.00G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.06.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Hørsholm Svømmeforening søger om tilskud til at 

dække tab i forbindelse med lukning af 

svømmehallen 

 
Resume 
Hørsholm Svømmehal var ekstraordinært lukket i perioden 30. december 2013 – 3. februar 

2014 på grund af udslip af olie fra det hydrauliske system.  

Hørsholm Svømmeforening var derfor nødt til at aflyse og ændre foreningens 

svømmeaktiviteter i perioden. Hørsholm Svømmeforening søger om tilskud til at dække en 

del af foreningens tab i forbindelse med lukning af svømmehallen.  

 

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

ansøgningen fra Hørsholm Svømmeforening med op til 93.174 kr. til at dække foreningens 

udgifter til leje af baner i Ballerup og Hillerød samt udgifter til transport af trænere og 

deltagere til Bellahøj, Ballerup og Hillerød.   

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Svømmehal var lukket i perioden 30. december 2013 – 3. februar 2014 på grund 

af udslip af olie fra det hydrauliske system. I samarbejde med entreprenøren SH Hydraulik 

(som i sommeren 2013 renoverede stempler og pakninger i det hydrauliske system) og en 

uvildig rådgiver fra Force blev årsagen til olieudslippet undersøgt, men uden at finde en 

entydig årsag til problemet. Det endelige ansvar for olieudslippet er endnu ikke placeret. Se 

bilag 2 for udførlig beskrivelse af hændelsesforløbet.  

  

På grund af den manglende konklusion på problemet med olieudslippet besluttede 

Idrætsparken og Team Ejendom at låse hæve/sænkebroerne i fast position og derved 

afkorte 50 m. bassinet til et 25 m. bassin, et undervisningsbassin og et udspringsbassin. 

Herved kunne svømmehallen tages i brug hurtigst muligt, og entreprenøren og den uvildige 

rådgiver fik ekstra tid til at finde årsag og planlægge ny renovering af hydrauliksystemet i 

sommeren 2014.   

  

Ifølge Idrætschefen friholder den indgåede standardkontrakt mellem Center for Teknik og 

SH Hydraulik entreprenøren for erstatningsansvar over for 3. part (Svømmeforeningen). 

Derfor kan Hørsholm Kommune ikke gøre krav gældende overfor SH Hydraulik i forhold til 

Svømmeforeningens ekstraudgifter i forbindelse med lukning af svømmehallen.   
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Lukningen af svømmehallen betød, at Hørsholm Svømmeforening mistede 27 

’svømmedage’ og derved ikke kunne gennemføre svømmeskoleaktiviteterne og 

træningsaktiviteterne for foreningens konkurrencehold. Foreningen har 1.400 medlemmer, 

og samtlige medlemmer var berørt af lukningen af svømmehallen.  

Konsekvenser for og udgifter vedrørende konkurrenceafdelingen: 

Da konkurrenceafdelingen skulle deltage i Årgangsmesterskabet, var træningen for disse 

svømmere væsentlig, og Svømmeforeningen kontaktede derfor svømmehaller i 

omegnskommunerne for at finde ledig svømmetid. Det lykkedes foreningen at leje baner i 

Ballerup og Hillerød, og desuden fik foreningen lov til vederlagsfrit at låne baner i Bellahøj. 

Træningen for konkurrenceafdelingen kunne således opretholdes på et niveau af cirka 70% 

af det oprindelige niveau.  

Trænerne får en fast månedsløn baseret på et antal timer. Da trænernes arbejde blev 

flyttet til andre svømmehaller, skulle Svømmeforeningen betale trænerne for ekstra timer i 

forhold til det kontraktsmæssige timeantal.  

Udgifter til ekstra trænerlønninger (86 timer):                          -10.600 kr.  

Leje af baner i Ballerup og Hillerød:                                        -21.074 kr.  

Transport til træning i Bellahøj, Ballerup og Hillerød:                  -72.100 kr. 

Øvrige udgifter fx fortæring ved sene træninger:                     -36.123 kr.  

Konsekvenser for og udgifter vedrørende svømmeskolen: 

Svømmeskolens aktiviteter blev aflyst i hele perioden, hvor svømmehallen var lukket (27 

’svømmedage’).  

Svømmeskolens trænere er timelønnede men med et fast antal skemalagte timer. 

Bestyrelsen i Svømmeforeningen vurderede, at foreningen på baggrund af de indgåede 

kontrakter med trænerne, var forpligtet til at betale trænerne for de skemalagte timer - 

også selvom timerne ikke kunne afholdes.  

Svømmeforeningen behandlede skriftligt klager fra cirka 70 medlemmer. 

Efter aftale mellem Idrætsparken og Svømmeforeningen fik Svømmeforeningen som 

kompensation i marts 2014 et rabatkort pr. medlem i svømmeskolen, i alt 1166 rabatkort, 

som i almindelig handel har en værdi på 192.390 kr. Rabatkortene kan bruges til den 30. 

september 2014.   

Efter aftale mellem Idrætsparken og Svømmeforeningen har svømmehallen holdt 

ekstraordinært åbent for foreningen 2 timer hver søndag fra medio februar til primo april – 

i alt 7 uger.  

Udgifter til ekstra trænerlønninger (156 timer):                        -33.100 kr. 

Rabatkort udleveret af Idrætsparken:                                    192.390 kr.     

Konsekvenser for og udgifter vedrørende aflysning af Hørsholm Cup:  

Fastlåsning af svømmehallens broer betød, at banelængden blev forkortet til 25 m., og 

Svømmeforeningen derfor blev nødt til at aflyse det traditionsrige Hørsholm Cup den 26. og 

27. april, da denne konkurrence kræver 50 m. baner.  

Anslået mistet indtægt ved aflysning af Hørsholm Cup:              -20.000 kr.       

      

 

Økonomi/personale 
Hørsholm Svømmeforening søger om hel eller delvis dækning af foreningens udgifter i 

forbindelse med lukning af svømmehallen. 

  

Udgifter til ekstra trænerlønninger (86 timer):                                   -10.600 kr.  

Leje af baner i Ballerup og Hillerød:                                                 -21.074 kr.  

Transport til træning i Bellahøj, Ballerup og Hillerød:                           -72.100 kr. 

Udgifter til ekstra trænerlønninger (156 timer):                                 -33.100 kr. 
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Udgifter i alt:                                                                                                -136.874 

kr.  

  

Svømmeforeningen finansierer selv:  

Øvrige udgifter fx fortæring ved sene træninger:                               -36.123 kr.  

Mistede budgetterede indtægter ved aflysning af Hørsholm Cup:           -20.000 kr. 

Baneleje i Hillerød og Ballerup, træning til DM (20 pers.):                     -8.000 kr.  

Egenfinansiering i alt:                                                                                -64.123 kr.  

  

Kompensation til svømmeskolens medlemmer – 1166 rabatkort: 192.390 kr. 

  

Hørsholm Svømmeforening har jævnfør seneste regnskab en egenkapital på ca. 1.4 mio. 

kr. På grund af kontraktslige forpligtelser kalkulerer bestyrelsen med en minimumskapital 

på 600.000 kr.  

De resterende ca. 800.000 kr. er ifølge foreningen sparet op gennem de seneste 4-5 år til 

at forbedre klubfaciliteterne. Idrætschefen oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke 

umiddelbart er mulighed for at udvide Svømmeforeningens klubfaciliteter.   

 

Bilag 
-    Ansøgning fra Svømmeforeningen 

-    Notat fra Idrætschefen 

-    Regnskab 

-    2014-02-03 Mødereferat m HS.doc 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-06-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen fra Hørsholm 

Svømmeforening med op til 21.074 kr. for så vidt angår dokumenterede omkostninger til 

leje af baner til svømmeklubbens eliteafdelingen. Tilskuddet finansiers via Kultur- og 

Fritidspuljen. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/8092 
Journalnr.:   19.00.00I00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.06.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marie Kyhn 
 

Pavilloner til Kulturdagen 

 
Resume 
I forbindelse med foreningsmødet omkring Kulturdagen, opstod der et ønske om, at 

foreningerne ikke skulle betale for brug af pavilloner på Kulturdagen. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sport, - Fritid- og Kulturrådet støtter Kulturdagen med 10.000 

kr. fra puljen nye- og nyskabende aktiviteter.  

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Kommune afholder igen i år Kulturdag. I den forbindelse, ønsker man i højere 

grad at få engageret de lokale foreninger og aftenskoler til at deltage i Kulturdagen, da det 

vil tiltrække flere forskellige aldersgrupper og skabe liv på Ridebanen. I den forbindelse har 

administrationen og repræsentanter fra SFKU afholdt et informationsmøde med 

foreningerne i Hørsholm Kommune. I alt deltog repræsentanter fra 15 foreninger på mødet. 

På foreningsmødet opstod der et ønske om, at foreningerne ikke skulle betale for brug af 

pavilloner på Kulturdagen. 

Foreningerne fremførte, at gratis pavilloner ville gøre det attraktivt for foreningerne at 

deltage. Samtidig vil foreningernes deltagelse på Kulturdagen i de opstillede pavilloner give 

mulighed for, at der bliver skabt nye spændende aktivitetsmuligheder, som således vil 

være af nyskabende karakter. 

  

  

 

Økonomi/personale 
På den baggrund foreslår administrationen, at Sport, - Fritid- og Kulturudvalget afsætter 

10.000 kr. til forenings pavilloner fra puljen primært nye- og nyskabende aktiviteter. Da 

Kulturdagen er et tilbagevendende arrangement er det vigtigt, at få skabt et godt grundlag 

for foreningsinddragelse, hvorfor det er relevant i år at investere i pavillonerne. 

  

Der er pt. 321.300 kr. tilbage i puljen for primært nye- og nyskabende aktiviteter. 

 

Kommunikation 
Kultur og Idræt har sendt dagsordenspunktet ud til alle medlemmer i både Idrætsrådet og 

Fritids- og Kulturrådet. Vi har efterfølgende kun modtaget positive tilbagemeldinger fra 

brugerrådene.  
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-06-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at støtte Kulturdagen med op til 10.000 kr. til 

kompensation af foreningerne for leje af pavillon. Foreninger der har bestilt pavillon, men 

ikke møder frem vil blive opkrævet leje. Tilskuddet ydes fra puljen til nye- og nyskabende 

aktiviteter. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   14/8494 
Journalnr.:   18.14.00P22 
Sagsforløb:  SFKU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  25.06.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Revision af Folkeoplysningspolitikken 

 
Resume 
Hørsholm Kommunes Folkeoplysningspolitik er nu to år gammel, og administrationen 

lægger på baggrund af kommentarer fra Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet op til et 

servicetjek af politikken for at sikre, at politikken er opdateret og kan fungere som en 

ledetråd for kommunens arbejde på folkeoplysningsområdet.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at udvalget imødekommer nedenstående indstilling fra Fritids- 

og Kulturrådet dog med den ændring, at Fritids- og Kulturrådets indstilling om  ’1 

repræsentant fra Hørsholm Kulturelle Samvirke’ ændres til ’1 repræsentant for øvrige 

kulturelle foreninger’. Sammensætningen af Fritids- og Kulturrådet vil herved bredt 

repræsentere det samlede fritids- og kulturområde i Hørsholm uanset hvilke foreninger, der 

vælger at slutte sig sammen i Hørsholm Kulturelle Samvirke. 

Administrationen anbefaler desuden, at udpegning af repræsentanten for de øvrige 

kulturelle foreninger foregår på samme vis som Fritids- og Kulturrådet anbefaler, at 

udpegningen af repræsentanter for de selvorganiserede foregår.     

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller ovenstående 

anbefalinger til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Kommunes Folkeoplysningspolitik blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 30. 

april 2012. For at sikre at politikken er opdateret har administrationen i foråret 2014 bedt 

Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet om at komme med eventuelle ønsker til en 

opdatering/revision af politikken.  

Idrætsrådet har drøftet administrationens spørgsmål på møde den 22. maj 2014, og 

Idrætsrådet har ingen ønsker til revision af politikken.  

Fritids- og Kulturrådet har ligeledes drøftet eventuelle ønsker til revision af politikken og 

rådet indstiller, at afsnittet om brugerinddragelse i politikken ændres til følgende: 

”Brugerinddragelse 

Hørsholm Kommune ønsker at sikre brugerinddragelse på området, jf. 

Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, ved at udnævne to § 35, stk. 2 udvalg. Fritids- og 

Kulturrådet og Idrætsrådet repræsenterer området bredt, og begge råd er høringsorganer i 

forhold til:  

 Vedtagelse/ændringer af kommunens Folkeoplysningspolitik 
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 Kommunens budget for området 

 Kommunens regler og retningslinjer for tilskud til den 

folkeoplysende virksomhed  

 Ansøgninger til Puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter 

fra folkeoplysende foreninger, aftenskoler samt selvorganiserede, 

der laver aktiviteter inden for folkeoplysningsområdet. Fritids- og 

Kulturrådet og Idrætsrådet indstiller ansøgningerne skriftligt til 

endelig vedtagelse i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.    

Fritids- og Kulturrådet består af:  

1 repræsentant for Hørsholm Kulturelle Samvirke 

1 repræsentant for Kunstforeningerne 

1 repræsentant for Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn 

2 repræsentanter for Aftenskolesamrådet 

2 repræsentanter for spejdergrupper og friluftsliv 

1 repræsentant for de selvorganiserede på området 

  

Disse repræsentanter, samt suppleanter for disse, udpeges af de bagved liggende 

foreninger. Disse beslutter selv, hvilken metode man ønsker at benytte ved udpegning. 

Repræsentanterne og suppleanterne udpeges for en periode der svarer til 

Kommunalbestyrelsens valgperiode, dog med den forskel, at rådet har ”skiftedag” den 1. 

april i de år, hvor Kommunalbestyrelsen tiltræder den 1. januar. 

Navneoplysninger skal indberettes til Fritids- og Kulturrådet sekretariat i Hørsholm 

Kommune ved Kultur og Idræt. 

Såfremt enten repræsentanter eller suppleanter får permanent forfald, skal 

organisationerne selv udpege erstatninger for disse og indberette til Fritids- og Kulturrådes 

sekretariat. 

Udpegning af repræsentanten for de selvorganiserede foregår ved, at Fritids- og 

Kulturrådet, i samarbejde med den til enhver tid siddende repræsentant for området, 

gennem annoncering på kommunens hjemmeside, og annoncering i relevante medier, 

indkalder til et åbent møde, hvor repræsentant og suppleant udpeges af de fremmødte 

borgere.” 

Folkeoplysningspolitikken beskriver blandt andet, at kommunen vil sikre den lovpligtige 

inddragelse af brugere på området gennem Idrætsrådet og gennem Fritids- og Kulturrådet.  

Fritids- og Kulturrådet består jf. politikken af: 

2 repræsentanter for oplysningsforbundene 

3 repræsentanter for Hørsholm Kulturelle Samvirke 

1 repræsentant for de selvorganiserede   

2 repræsentanter for spejdergrupper og friluftsliv 

Siden politikken blev vedtaget har flere foreninger meldt sig ud af Hørsholm Kulturelle 

Samvirke, hvorfor samvirket ikke længere repræsenterer hele det kulturelle område i 

Hørsholm.  

Administrationen og Fritids- og Kulturrådet anbefaler derfor en omstrukturering af Fritids- 

og Kulturrådet, så kommunen på ny kan sikre rammerne for, at alle brugere på området 

bliver inddraget.  

  

 

Bilag 
-    Indstilling til justering af Folkeoplysningspolitiken fra Fritids- og Kulturrådet 
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-    Folkeoplysningspolitik-vedtaget 30. april 2012 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-06-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

godkender: 

- Fritids- og Kulturrådets indstilling, dog med den ændring, at Fritids- og Kulturrådets 

indstilling om  ’1 repræsentant fra Hørsholm Kulturelle Samvirke’ ændres til ’1 

repræsentant for øvrige kulturelle foreninger’. 

- at udpegning af repræsentanten for de øvrige kulturelle foreninger foregår på samme vis 

som Fritids- og Kulturrådet anbefaler, at udpegningen af repræsentanter for de 

selvorganiserede foregår.  
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   14/10184 
Journalnr.:   20.00.00I00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.06.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Hørsholm Egns Museum: Regnskab og årsberetning 

2013 

 
Resume 
Hørsholm Egns Museums regnskab 2013 og årsberetning 2013 fremlægges.  

Revisionen har foretaget en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning 

med tidligere års resultat og budget, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sport- Fritid og Kulturudvalget godkender regnskab og 

årsberetning. 

 

Sagsfremstilling 
Med henblik på udvalgets godkendelse har Hørsholm Egns Museum fremsendt museets 

årsberetning, revisionsfirmaet Deloittes Årsrapport og revisionens protokollat for 2013. 

  

Ifølge årsrapport er det blevet påset, at støttemidler er blevet anvendt i overensstemmelse 

med de givne vilkår, og at angivne aktiver og passiver er tilstede. 

  

Revisionsprotokollatet pointerer, at revisionsarbejdet ikke har givet anledning til 

bemærkninger i forhold til resultatopgørelsen.  

  

Hørsholm egnsmuseum leverer et resultat på –2.424,00 kr., og museets samlede 

omsætning var på i alt 6 mio.kr., med samme offentlige tilskud som i 2012. 

  

Største udgift i 2013 var til fastansat personale, dernæst arkæologisk virksomhed og 

husleje.  

  

Indtægter bestod især af driftstilskud, udgravningsaktiviteter, statstilskud og refusioner. 

 

Bilag 
-    Årsberetning 2013.pdf 

-    Regnskabsskema 2013.pdf 

-    Regnskab 2013.pdf 

-    Revisionsprotokol 2013.pdf 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-06-2014 
Administrationens indstilling er godkendt. 

 

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

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   14/9079 
Journalnr.:   18.00.00G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  25.06.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Rungsted Sejlklub søger om godkendelse som 

folkeoplysende forening 

 
Resume 
Rungsted Sejlklub søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Hørsholm.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender Rungsted 

Sejlklub som folkeoplysende forening i Hørsholm.  

 

Sagsfremstilling 
Rungsted Sejlklub blev stiftet i marts 2013 og har på nuværende tidspunkt 97 medlemmer. 

Klubben har blandt andet til formål at udbrede kendskabet til sejlsport og sejlads samt at 

facilitere sejlsport og fællesskabet omkring sejlsport på alle niveauer. Ifølge klubben selv er 

klubben en sejlklub for sejlere, et netværk for sejl-interesserede og en platform for 

dyrkelse af sejlsport og sejlads.  

  

Administrationen vurderer, at Rungsted Sejlklub lever op til folkeoplysningslovens krav og 

regler for at blive godkendt som folkeoplysende forening.  

 

Bilag 
-    Rungsted Sejlklub_ Vedtægt.pdf 

-    Charter for Rungsted Sejlklub 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-06-2014 
Administrationens indstilling er godkendt. 

 

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

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben 
Bilag 1A: Oversigt over råderumsforslag, budget- og 

anlægsønsker 2015-2018 
1790699 

2 Åben 
Bilag 1B Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker SFKU, 

Budget 2015-2018 
1791593 

2 Åben Bilag 2A: Politiske bestillinger 1790705 
2 Åben Bilag 2B: Notat, Hvad koster det at drive Kulturhus Trommen 1790712 
2 Åben Bilag 2C: Notat, SFKUs budget opdelt på udvalgets områder 1790736 
3 Åben Ansøgning fra Svømmeforeningen 1785436 
3 Åben Notat fra Idrætschefen 1790549 
3 Åben Regnskab 1785440 
3 Åben 2014-02-03 Mødereferat m HS.doc 1790924 

5 Åben 
Indstilling til justering af Folkeoplysningspolitiken fra Fritids- og 

Kulturrådet 
1776812 

5 Åben Folkeoplysningspolitik-vedtaget 30. april 2012 1776807 
6 Åben Årsberetning 2013.pdf 1789919 
6 Åben Regnskabsskema 2013.pdf 1789921 
6 Åben Regnskab 2013.pdf 1789920 
6 Åben Revisionsprotokol 2013.pdf 1789922 
7 Åben Rungsted Sejlklub_ Vedtægt.pdf 1790367 
7 Åben Charter for Rungsted Sejlklub 1791152 
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