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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  24.09.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
Baggrund 

-          Orientering om projektpionererne (KMØ-projekt) 

-          Orientering om KL’s Kultur- og Fritidskonference i Helsingør 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-09-2014 
Administrationen orienterede om status på KMØ projektet ProjectSpace, som Hørsholm 

Kommune deltager i. Udvalget blev præsenteret for en YouTube video om projektet på 

http://youtu.be/wJm5wcJKJ98 

  

KL’s Kultur- og Fritidskonference afholdes i Helsingør den 21. og 22. maj 2015. 

  

http://youtu.be/wJm5wcJKJ98
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/16244 
Journalnr.:   20.00.00G00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  24.09.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Konvertering af puljemidler 

 
Baggrund 
Grundet større forbrug af kultur- og fritidspuljen er der brug for en omfordeling af 

puljemidler på udvalgets område. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller til at der overføres 160.000 kr. fra pulje for primært nye- og 

nyskabende aktiviteter til kultur- og fritidspuljen.  

 

Sagsfremstilling 
Kultur- og fritidspuljen har traditionelt støttet arrangementer som foreninger og 

institutioner i Hørsholm gennem mange år har stået for. Det der kendetegner puljen er at 

den støtter arrangementer og aktiviteter som er tilbagevendende. 

  

Som følge af revidering af folkeoplysningsloven skal kommunen afsætte en årlig 

beløbsramme til udvikling indenfor lovens område. Puljen for primært nye og nyskabende 

aktiviteter er blevet brugt til at initiere nye projekter, initiativer og arrangementer. Inden 

udvalget disponerer puljen, bliver Fritids- og Kulturrådet samt Idrætsrådet hørt.  

  

Da flere tilbagevendende aktiviteter som for eksempel kulturdag, Natur der Bevæger og 

Kultur Metropol Øresund samarbejdet, ikke længere kan støttes fra pulje for primært nye- 

og nyskabende aktiviteter, er disse blevet støttet fra Kultur- og Fritidspuljen, hvilket har 

belastet puljen yderligere. Ydermere har der været ekstraordinære tilskudsbehov til for 

eksempel svømmeforeningen og reparation af badebro ved Rungsted kajak og roklub.  

  

Primo september 2014 er der er et disponeret overforbrug på kultur- og fritidspuljen på ca. 

45.000 kr. I puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter er der ca. 320.000 kr. som 

endnu ikke er disponeret. 

  

For at have mulighed for at støtte arrangementer samt initiativer, der hidrører Kultur- og 

fritidspuljen anbefaler administrationen, at Sport-, Fritid og Kulturudvalget konverterer 

160.000 kr. fra puljen for primært nye- og nyskabende aktiviteter til Kultur- og 

Fritidspuljen. 

  

Efter konverteringen vil der være ca. 160.000 kr. tilbage i puljen for primært nye og 

nyskabende aktiviteter.  
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Der er primo september 2014 brugt 60.000 kr. fra pulje for primært nye og nyskabende 

aktiviteter  

  

Da omfordelingen af puljemidler hidrører puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter, 

er Fritids- og Kulturrådet samt Idrætsrådet blevet hørt i sagen, og kan tilslutte sig 

administrationens indstilling. 

  

Nedenstående opsummerer høringens svar: 

  

Idrætsrådet: 

  

Idrætsrådet vedtog på møde den 10. september 2014, at anbefale den foreslåede 

overflytning i 2014 af 160.000 kr. fra ”Puljen for primært nye- og nyskabende aktiviteter” 

til ”Kultur- og fritidspuljen”. 

  

Fritids- og Kulturrådet: 

  

Fritids- og kulturrådet, kan tilslutte sig administrationens forslag. 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-09-2014 
Administrationens indstilling er godkendt. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/4430 
Journalnr.:   04.04.00A00 
Sagsforløb:  SFKU  - Åben sag  
Mødedato:  24.09.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Svend Erik Søegaard 
 

Orientering om opgaver i forbindelse med 

opgradering af Idrætsparken 

 
Baggrund 
I budgetaftalen for 2014-2017 har Kommunalbestyrelsen afsat i alt 34 mio.kr. til 

opgradering af Idrætsparken med hhv. 14 mio.kr. 2014, 10 mio.kr. i 2015 og 10 mio.kr. i 

2016. 

Det er ikke præcist anført i budgetaftalen hvilke tiltag, der skal iværksættes. 

Administrationen har derfor udarbejdet en uprioriteret liste over tiltag, der kunne tænkes 

iværksat. 

Idrætsrådet har på møde den 10. september 2014 udtalt sig vedrørende rådets prioritering 

af opgraderingstiltagene. 

 

Forslag 
Administrationen orienterer Sport-, Fritid- og Kulturudvalget om foreslåede opgaver i 

forbindelse med opgradering af Idrætsparken og hvilke opgaver, de bliver prisfastsat til 

godkendelse i Sport-, Fritid- og Kulturudvaget 

 

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen vedtog i budgetaftalen for 2014-2017 at afsætte i alt 34 mio.kr. i 

årene 2014, 2015 og 2016 til opgradering af Idrætsparken. 

  

Administrationen har som opfølgning herpå gennemgået Hørsholm Hallen og Skøjtehallen 

for tiltag, som kan tjene til en opgradering og et face-lift af Idrætsparken. 

  

På baggrund af denne gennemgang udarbejdede administrationen et katalog over de tiltag 

og projekter, som kunne komme på tale.  

  

Med udgangspunkt i det udarbejdede katalog har administrationen med assistance fra den 

engagerede bygherrerådgiver udarbejdet proces og forslag til tids- og aktivitetsplan.  

  

Idet rådgiverydelserne (arkitekt- og ingeniørydelserne) anslås til at andrage ca. 2,5 mio.kr. 

skal de udbydes som EU-udbud og gennemføres som et begrænset udbud med 

prækvalifikation. Udbudsbekendtgørelsen er den 28. juli 2014 fremsendt til offentliggørelse 

i EU-Tidende. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 24-09-2014   Side 6 

 

Kataloget indeholder en lang række tiltag, som ikke alle vil kunne gennemføres inden for 

den givne økonomiske ramme, og en omhyggelig prioritering skal derfor iværksættes. 

  

I skøjtehallen foreslås prioriteret omklædningsfaciliteter, som både er for trange og for få i 

antal; de offentlige toiletter; ventilation i depot under ståpladserne; facadeløft, der tillige 

skal indeholde en øget isolering; fælles foyer for skøjtehal og svømmehal indeholdende 

muligheder for opdaterede forhold for personalet og for de faste brugere.  

  

I forbindelse med forøgelse af Idrætsparkens bygningsmasse skal der etableres én P-plads 

for hver 50 etage-m2 nybyggeri. 

  

I Hørsholm Hallen foreslås prioriteret renovering af indgangspartiet og facaden ved 

indgang; opgradering af selve hallen med tilskuerpladser og TV-platform i hallens nordside; 

indretning af kælder til depot. 

  

En totalrenovering af omklædningsrum i kælderetagen i omklædningsfløjen til Hørsholm 

Hallen foreslås ligeledes højt prioriteret, såfremt denne bygning ikke skal rives ned indenfor 

de nærmeste år. 

  

Administrationen foreslår renovering af indgangspartiet til Stadion. 

  

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget vil i processens forløb blive holdt ajour og i henhold til den 

udarbejdede tids- og aktivitetsplan blive præsenteret for de indkomne tilbud i forbindelse 

med oktober mødet, den 29. oktober 2014.  

  

På møde den 10. september 2014 udtalte Idrætsrådet, at det havde følgende prioritering: 

1. opgradering af omklædnings- og toiletforhold i skøjtehallen 

2. nyt omklædnings- og klubhus til udendørsidrætterne i 

Idrætsparken 

3. opgradering af Hørsholm Hallen til godkendt opvisningshal for 

basket ball  
4. Idrætsrådet prioriterer faciliteter frem for æstetik 

 

Sagens tidligere behandling 
Opgradering af Idrætsparken har været behandlet på Kommunalbestyrelsesmøde den 28. 

april 2014 

 

Bilag 
-    2014 Tids- og aktivitetsplan.pdf 

-    2014-07-24 Beskrivelse af emner til opgradering - ny.docx 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-09-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog Administrationens orientering om de foreslåede 

opgaver og den videre proces til efterretning. Udvalget drøftede øvrige ideer til tiltag. 

Udvalget bad Administrationen om at udarbejde en sag til udvalget, hvor der bliver 

mulighed for at drøfte, hvilke foreninger der aktuelt er i Idrætsparken. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/14564 
Journalnr.:   20.01.00G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  24.09.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Rammer for teater i Hørsholm Kommune 

 
Baggrund 
Administrationen har udarbejdet et oplæg til ’rammer for teater i Hørsholm’ gældende fra 

og med 1. november 2014 for teatersæsonen 2015-2016, 2016-2017 og 2017-2018. 

Oplægget har været i høring i Fritids- og Kulturrådet, og rådets høringssvar fremlægges nu 

for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.     

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender ’Rammer for 

teater i Hørsholm’.   

 

Sagsfremstilling 
På møde i august 2014 vedtog Sport-, Fritid- og Kulturudvalget et oplæg til ’Rammer for 

teater i Hørsholm’, som beskriver hvilke rammer, der fremadrettet skal gælde for teater i 

Hørsholm Kommune. Oplægget har været i høring hos Fritids- og Kulturrådet i perioden 5. 

september – 15. september. Tilbagemeldingen fra et enigt Fritids- og Kulturrådet er, at 

rådet ikke ser nogen hindringer for at gennemføre de beskrevne rammer for teater i 

Hørsholm, og at rådet anbefaler Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at vedtage ’Rammer for 

teater i Hørsholm’.   

  

 

Bilag 
-    Rammer for teater i Hørsholm Kommune 

-    Høringssvar - Fritids- og Kulturrådet.pdf 

-    Uddybende høringssvar fra Fritids- og Kulturrådet.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-09-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte Rammer for teater i Hørsholm Kommune.  
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  
3 Åben 2014 Tids- og aktivitetsplan.pdf 1838079 
3 Åben 2014-07-24 Beskrivelse af emner til opgradering - ny.docx 1838173 
4 Åben Rammer for teater i Hørsholm Kommune 1820906 
4 Åben Høringssvar - Fritids- og Kulturrådet.pdf 1840117 
4 Åben Uddybende høringssvar fra Fritids- og Kulturrådet.pdf 1840389 
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