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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  26.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-11-2014 
Udvalgsformand Nadja Maria Hageskov orienterede om, at hun er blevet formand for 

Biblioteksforeningens kulturudvalg. 

  

Centerchef Søren Nabe-Nielsen orienterede om, at Idrætsrådet ønsker et møde med Sport-

, Fritids- og Kulturudvalget om udviklingen af Hørsholm Idrætspark. Udvalget besluttede at 

Idrætsrådet inviteres til møde med udvalget i januar eller februar 2015. 

  

Centerchef Søren Nabe-Nielsen orienterede om status op arbejdet med etablering af 

biograffunktion i Kulturhus Trommen. Aktuelt forventes biograffunktionen at være klar til 

åbning i august 2015. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/21200 
Journalnr.:   20.01.00G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  26.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Orientering om Trommens teaterprogram 

2015/2016  

 
Baggrund 
Administrationen har modtaget program for teater i sæson 2015/2016 fra Trommen.  

 

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

Trommens teaterprogram 2015/2016 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. Dokumentet 

beskriver, at teaterforeninger og kommunale institutioner herunder Trommen, som ønsker 

at udbyde teater i Hørsholm, senest den første tirsdag efter det årlige teaterseminar (i 

2014: 15.-16. november) skal sende en liste over antal forestillinger og titler til Hørsholm 

kommune.  

Administrationen har modtaget program for teater i sæson 2015/2016 fra Trommen (bilag 

2). Både antals- og genremæssigt ligger forestillingerne inden for Trommens sædvanlige 

program.  

 

Bilag 
-    Rammer for teater i Hørsholm Kommune 

-    Trommens teaterrepertoire.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-11-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen om Trommens teaterprogram 2015/2016 

til efterretning. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/8092 
Journalnr.:   19.00.00I00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  26.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Evaluering af Kulturdag 2014 

 
Baggrund 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget afholdt d. 23. august 2014, Kulturdag 2014, på Ridebanen 

i Hørsholm. Med henblik på at få evalueret Kulturdag 2014 deltager Leder af Trommen i 

udvalgsmødet. 

 

Forslag 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og evaluerer Kulturdag 2014. 

 

Sagsfremstilling 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget afholdt i 2014 Kulturdag på i Hørsholm Kommunen.  

Arrangementet foregik d. 23.august på Ridebanen og bød på arrangementer i form af 

koncerter, Ny-cirkus, børneunderholdning og en række forenings- og institutionsaktiviteter, 

der bidrog med madoplevelser og spændende samt kreative indslag i de mere end 20 

opsatte boder. 

  

Det anslås at kulturdagen blev besøgt af over 3.000 borgere i løbet af dagen, hvor 

aktiviteterne begyndte kl. 10.30 og sluttede ved midnat. 

  

 

Økonomi/personale 
  

  

Kulturdag 2014  

 Kr. 350.000,- bevilget d. 25. maj gennem midler fra Kultur- og 

Fritidspuljen og fra puljen for primært nye og nyskabende 
aktiviteter. 

 Kr. 10.000 kr. til kompensation af foreningerne for leje af pavillon 
fra puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter. 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-11-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget evaluerede Kulturdag 2014, med henblik på at udvikle 

arrangementet frem mod Kulturdag 2015. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/21065 
Journalnr.:   21.00.00K00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  26.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Wulff 
 

Evaluering af Kulturhus Trommens første 90 dage 

 
Baggrund 
Kulturhus Trommen er nu fornyet således det imødekommer borgernes fremtidige behov. 

Dette er sket i overensstemmelse med den politiske arbejdsgruppes visioner, der har 

betydet at nye målgrupper og flere borgere bruger huset i husets personalebetjente tid og i 

den ubetjente tid. Den nye og øgede brug af huset har afstedkommet nye udfordringer 

samt ros som ris. Med henblik på at evaluere Kulturhus Trommens første 90 dage efter 

ombygningen fremlægger administrationen positive og negative forhold. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og evaluerer 

Kulturhus Trommens første 90 dage og vurderer administrationens forslag til udvikling af 

adfærden i huset. 

 

Sagsfremstilling 
Kulturhus Trommen genåbnede efter ombygningen d. 30. august. Udover de fysiske 

ændringer i huset med nye såkaldte supermøbler (rum), i form af Lilletrommen, 

Servicebaren, Bogbjerget, Vidensværkstedet og Eventyrhulen så er huset nu åbent for 

borgerne fra kl. 8-kl.22 alle ugens 7 dage. Derudover har institutioner og 

samarbejdspartnerne i huset – Musikskolen, Trommen, biblioteket og Spisetrommen 

Allehånde - afholdt en række arrangementer hver for sig og i fællesskab. Af nye tiltag kan 

nævnes – Ulvetimen - for børnefamilier med højtlæsning og efterfølgende spisning besøges 

med op imod 80 deltagere.  

  

I den politiske arbejdsgruppe, der i 2011 skulle se på fremtiden for Kulturhus Trommen, 

var et af målene at der skulle være flere besøgende i huset og deraf flere børnefamilier. Ud 

fra den første biblioteksstatistik i de 2 første måneder efter ombygningen, synes dette mål 

at blive realiseret. Bibliotekets besøgstal er i oktober måned således steget med 26% i 

forhold til samme måned 2012.  

  

Det øgede antal besøgende og børnefamiliernes øgede brug af huset, især i Ulvetimen, har 

dog også bevirket at mange brugere af biblioteket er begyndt at klage over larm. Larmen 

og de utilfredse borgere fylder også meget for bibliotekets personale og resulterer i øget 

træthed og manglende arbejdsglæde. Biblioteket besluttede derfor med virkning fra 21. 

september at notere, hver gang der blev ytret ris og ros.   
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Jf. bilag er der nogle borgere, der er glade for, og imponeret over huset. Andre er negative. 

Den største pointerede udfordring er støj fra legende børn på det gule bogbjerg. 

  

Nogle af klagepunkterne er udbedret, f.eks. lugtgener fra kloak, belysning, gelænder, 

udgang til P-kælder, plakatophæng m.m.. 

  

For at ændre på adfærden og især støjproblematikken, kan Kulturhus Trommen i første 

omgang arbejde med at: 

 Fastgøre støjende legetøj på Bogbjerget og beklæde dele af 

Bogbjerget med puder 

 Udlevere en ”adfærdsregulerende” flyer til forældre. Se bilag. 

 Tydeliggøre gennem plakater og information fra Kulturhuset om, 

hvornår huset i løbet af, - en dag, - uge eller – måned har 

arrangementer for forskellige målgrupper   

 Søge erfaringer og viden omkring adfærdspåvirkning af børn og 

børnefamilier hos: 

o Andre faggrupper, der arbejder i og udenfor Hørholm 

Kommune med lignende problematikker 

o Andre Kulturhuse og biblioteker 

 Igangsætte ”Nudging-projekt”, evt. med inddragelse af 

nudgingekspert, der kommer med forslag til indretning og 

initiativer, der skaber en forståelse for at alle – også børn og 

deres forældre – har et fælles ansvar for at alle trives i 
Kulturhuset. 

Såfremt der er brug for yderligere tiltag kan Kulturhus Trommen, efter yderligere 90 dage, 

igangsætte en undersøgelse af hvordan forskellige lyddæmpende foranstaltninger kan 

opsættes omkring - eller lyddæmpning af - Bogbjerget. 

 

Bilag 
-    Ros og ris - bilag til SFKU november.pdf 

-    Flyer.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-11-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøftede og evaluerede Kulturhus Trommens første 90 

dage og godkendte administrationens forslag til udvikling af adfærden i huset, idet Sport, 

Fritid- og Kulturudvalget glædes over, at der kommer nye målgrupper i huset og det skal 

der ikke ændres på. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   14/21231 
Journalnr.:   21.01.00P05 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  26.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Wulff 
 

Biblioteksstatistik for september-oktober 2014 

 
Baggrund 
Biblioteket i Kulturhuset har nu været et åbent selvbetjent bibliotek i et par måneder. Det 

viser ændringer i udlån, besøgsantal, brugere og aldersfordeling af brugere, i forhold til 

tidligere. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sports-, Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Et mål med Kulturhuset er at skaffe flere brugere og deraf flere børnefamilier. Ud fra de 

første 2 måneders statistik synes dette at blive opfyldt.  Besøgstallet i oktober måned er 

steget med 26% i forhold til samme måned 2012. 2013 kan ikke bruges til sammenligning 

da biblioteket var lukket 2 uger i forbindelse med flytning til Møllevænget. 

  

Ny-indmeldte brugere er steget med henholdsvis 49% i september og 36% i oktober. 

Udlånet af biblioteksmaterialer steg med 9% i september, men faldt i oktober til minus 8% 

i forhold til oktober 2012. At der er flere børnefamilier viser også udlånstallene fordelt på 

afdelinger, da udlånet af børnebøger har været stigende i både september og oktober.  

Brugen af e-bøger er ikke steget i forhold til 2012 og forklaringen er den endnu uafklarede 

nationale biblioteksbrug og betaling af E-bøger. 

  

Den øgede åbningstid er en succes. Mange borgere er glade for i hverdage at kunne 

komme i Kulturhuset fra kl. 8 og til huset åbner med betjening kl. 11, og igen muligheden 

fra 18 – 22. Der er dog ikke mange mellem 20 -22. Lørdage er brugen af huset også 

næsten 0 efter kl.18. Søndage er et hit for børnefamilier fra kl. 9 – 16. At det er 

børnefamilier kan ses ud fra de registreringer af sundhedskort, hvor det hovedsagligt er de 

35 – 45 årige. At dørtælleren registrer flere brugere er, når en familie går ind på et 

sundhedskort. 

 

Bilag 
-    Biblioteksstatistik 2012 - 2014 september og oktober 

-    Besøgstal på biblioteket i betjent og ubetjent åbningstid. 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-11-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   14/2565 
Journalnr.:   18.15.00G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  26.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Evaluering af Kulturcafé på Café Sneppen, Jagt- og 

Skovbrugsmuseet 

 
Baggrund 
Hørsholm Jazz-Kompagni har med støtte fra Sport-, Fritid- og Kulturudvalget i løbet af 

2014 afholdt 5 Kulturcafeer i Café Sneppen på Jagt- og Skovbrugsmuseet. Efter aftale 

fremsender Hørsholm Jazz-Kompagni regnskab og uddybende kommentarer fra de første 5 

afholdte Kulturcafeer til orientering til Sport-, Fritid- og kulturudvalget. Hørsholm Jazz-

Kompagni søger samtidigt om yderligere tilskud til fortsat at afholde Kulturcafé i Café 

Sneppen.    

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget på baggrund af regnskab 

mm. fra Hørsholm Jazz-kompagni drøfter og beslutter, hvorvidt udvalget 

 ønsker at støtte Hørsholm Jazz-Kompagni med 2.000 kr. pr. 

arrangement til yderligere 5 arrangementer i vinter 2014/forår 

2015 jævnfør beslutning af 26. februar 2014.  

 ønsker at støtte afholdelse af Kulturcaféen i Café Sneppen med 

op til 4.000 kr. pr. arrangement op til 10 gange i løbet af 2015. 

  

Administrationen anbefaler, at såfremt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget beslutter at støtte 

afholdelse af Kulturcaféen skal følgende gælde: 

 Tilskuddet fra kommunen kan anvendes til annoncering, 

kunstnerhonorar og kørselsgodtgørelse, men ikke til forplejning 

til de optrædende 

 Hørsholm Jazz-Kompagni skal aflægge årligt regnskab ved 

årsskiftet for tilskuddet og eventuelle uforbrugte midler eller 

midler, der ikke er brugt i henhold til aftalen skal betales tilbage 

til kommunen.  

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Jazz-Kompagni (HJK) søgte i februar 2014 om 40.000 kr. i tilskud til oprettelse 

og drift af 10 gange Kulturcafé i Café Sneppen ved Jagt og Skovbrugsmuseet.  
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at yde tilskud til HJK på op til 2.000 kr. pr. 

arrangement til afholdelse af Kulturcafé i Café Sneppen på Jagt- og Skovbrugsmuseet. 

Udvalget ønskede en evaluering efter 5 arrangementer.  

HJK har indsendt regnskab (bilag 1) og efterfølgende været i dialog med administrationen i 

forhold til at fortælle om Kulturcafeerne.  

HJK søger at tilbyde et varieret program (se bilag 2), og har flere gange været i 

lokalpressen for at efterlyse amatører, som ønsker at optræde ved kulturcafeerne. HJK har 

desuden et godt samarbejde med Hørsholm Musikskole samt de lokale kulturelle foreninger 

i forhold til at invitere lokale amatørkunstnere til at optræde.    

Kulturcafeerne har været rigtigt godt besøgt med i gennemsnit ca. 50 gæster pr. gang. 

Kjeld Flemming referer, at han og HJK har fået mange positive tilbagemeldinger fra 

gæsterne, og at en del af gæsterne på forhånd har bestilt plads i cafeen for at være sikre 

på at få en siddeplads.  

 

Økonomi/personale 
Hidtil har HJK gennemført kulturcafeerne med et halveret budget i forhold til det 

oprindelige budget, da Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26. februar 2014 besluttede at 

støtte Kulturcafeerne med 2.000 kr. pr. arrangement mod det ansøgte beløb på 4.000 kr. 

pr. arrangement. Se bilag 1 for regnskab for Kulturcafeerne.  

Ifølge en af arrangørerne bag Kulturcafeerne Kjeld Flemming er det ikke realistisk fortsat at 

få musikerne til at optræde gratis eller for de honorarer, man hidtil har ydet til musikerne. 

Kjeld Flemming forventer desuden i højere grad end hidtil at skulle bruge penge på at 

annoncere efter lokale kunstnere/amatørkunstnere, da han ikke forventer, at lokalpressen i 

samme grad vil skrive om Kulturcafeerne og derved give gratis reklame for Kulturcafeerne.   

Som det fremgår af regnskabet for Kulturcafeerne har der været en deltagerbetaling på 20 

kr. pr. arrangement, men blandt andet grundet manglende annoncering af prisen er 

deltagerbetalingen ikke blevet opkrævet for alle gæster hver gang.  

 

Bilag 
-    Regnskab 5 kulturcafeer 

-    Program 2014 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-11-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at: 

·  støtte Hørsholm Jazz-Kompagni med 2.500 kr. pr. arrangement til yderligere 5 

arrangementer i vinter 2014/forår 2015 jævnfør beslutning af 26. februar 2014.   

  

·  støtte afholdelse af Kulturcaféen i Café Sneppen med op til 2.500 kr. pr. 

arrangement op til 10 gange i løbet af 2015. 

… idet: 

·   Tilskuddet fra kommunen kan anvendes til annoncering, kunstnerhonorar og 

kørselsgodtgørelse, men ikke til forplejning til de optrædende 

  

·  Hørsholm Jazz-Kompagni skal aflægge årligt regnskab ved årsskiftet for tilskuddet 

og eventuelle uforbrugte midler eller midler, der ikke er brugt i henhold til aftalen 

skal betales tilbage til kommunen.  

  

Tilskuddet finansieres af Kultur- og Fritidspuljen. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   14/21006 
Journalnr.:   18.00.00I00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  26.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Rungsted Roklub søger om tilskud til nyt køkken 

 
Baggrund 
Grundet ændret behov i sociale fællesskaber samt nedslidning af eksisterende faciliteter, 

søger Rungsted Roklub 75.000 kr. til et nyt køkken. 

 

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

ønsker at støtte Rungsted Roklub med 75.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen. 

 

Sagsfremstilling 
Da Rungsted Roklubs klublokaler blev bygget i 1991, blev de ro-mæssige faciliteter, ifølge 

foreningen, prioriteret. Derfor var det nødvendigt at installere et køkken, der var så billigt 

som muligt. Køkkenet er nu 23 år, og ifølge klubben, slidt ned.  

  

Det oprindelige køkken havde til formål, at fungere som et kaffe og te køkken, men med 

tiden har klubbens behov til køkkenfaciliteter forandret sig i lighed med 

medlemssammensætningen. En øget fællesspisning blandt klubbens ældre medlemmer til 

frokost, og de unges ønske om aftenspisning, nødvendiggør yderligere kapacitet hvorfor 

klubben søger om tilskud til at kunne imødekomme de nuværende behov. 

  

Rungsted Roklub har i forbindelse med ansøgningen fremsendt tegninger og budget (se 

bilag) vedrørende etablering af et nyt køkken, der blandt andet indeholder kvik eller Ikea 

elementer med nye hvidevarer, emhætte osv. Foreningen vil, for at spare penge, selv 

nedtage det gamle køkken samt opsætte det nye. 

  

Ifølge Rungsted Roklubs Regnskab for 2013 er der et overskud på 6.000 kr. og klubben 

pointerer over for administrationen, at man er meget fokuseret på at forbedre forholdene 

for det stigene antal medlemmer, hvorfor der løbende investeres i nyt udstyr og inventar. 

Ydermere er det nødvendigt, at der hensættes midler til forsikringer ved lån af både fra 

naboklubber.  

  

Således har klubben i overensstemmelse med regnskabet ikke mulighed for selv at 

finansiere et nyt køkken under det nuværende aktivitetsniveau, og søger derfor Sport-, 

Fritid- og Kulturudvalget om 75.000 kr. i tilskud til et nyt tidssvarende køkken.  

  

Sport-, Fritid og Kulturudvalget har tidligere støttet Rungsted Roklub med 46.000 kr. til et 

nyt gasfyr i 2012. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 26-11-2014   Side 13 

 

 

Økonomi/personale 
Der er primo november 2014, 133.000 kr. ledige midler i Kultur- og Fritidspuljen. 

 

Bilag 
-    tegninger over forslag til nyt køkken 

-    Ansøgning fra Rungsted Roklub vedrørende nyt køkken 

-    Re: Køkken... - El.docx 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-11-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede ikke at støtte Rungsted Roklub med 75.000 kr. 

fra Kultur- og Fritidspuljen, idet det ligger udenfor udvalgets hjemmel. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  8 
Acadre sagsnr.:   14/21165 
Journalnr.:   18.20.00Ø40 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  26.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marie Kyhn 
 

Hørsholm 79ers basketball søger om midler til 

spots og LED lys 

 
Baggrund 
Hørsholm 79ers basketball søger primært om støtte på kr. 7.518 til to følgespots med 

stativ til basket kampe. 

Derudover søger de om støtte til et ”nice to have” sæt med to LED moving heads, lysmixer 

og opbevaringskasse, holdere og kabler på kr. 9.043 

 

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

støtte Hørsholm 79ers med kr. 7.518 til følgespots og /eller kr. 9.043 til LED moving heads. 

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm 79ers basketball søger om midler til to følgespots med stativ, som har til funktion 

at lyse basketspillerne op på banen. De to spots vil kunne anvendes ved kampe i alle 

rækker, events, stævner, minifestival mv. 

Klubben ønsker, med de to følgespots, at ungdomsholdene i løbet af en sæson får en 

oplevelse der ligner den, man ellers kun får i Basketligaen eller i NBA. Dette vil samtidig 

også kunne lokke venner og familie med til disse fokuskampe. Endelig mener klubben, at 

det vil give flere spillere lyst til at spille basketball.  

Klubben ser endvidere, at det vil kunne tiltrække nationale og regionale mesterskaber. 

For at gøre basketball oplevelsen endnu bedre, søger klubben også om støtte til et sæt med 

to LED moving heads, som kaster lys rundt i hallen. Ansøgningen til de moving heads 

kalder klubben ”nice to have”. 

 

Økonomi/personale 
Der er pt. kr. 133.000 tilbage i Kultur- og Fritidspuljen. 

 

Bilag 
-    Ansøgning på følgespot og lysudstyr - Ansøging - Lys.pdf 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-11-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at støtte Hørsholm 79ers med kr. 7.518 til 

følgespots og kr. 9.043 til LED moving heads finansieret af Puljen til opgradering af 

Idrætsparken. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  9 
Acadre sagsnr.:   14/21436 
Journalnr.:   20.03.01I00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  26.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Hørsholm Musikforening søger tilskud til afholdelse 

af 4 koncerter i Trommen 

 
Baggrund 
Hørsholm Musikforening der traditionelt holder medlemskoncerter i Trommen, har forsinket 

fremsendt ansøgning om tilskud til 4 koncerter, svarende til 28.000 kr., hvor de to første 

allerede er afholdt. 

 

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

at støtte Hørsholm Musikforening med: 

1)    28.000 kr. til at dække samtlige koncerter i Trommen, inklusiv de to som allerede 

er afholdt 

2)    14.000 kr. til at dække de sidste to ikke-afholdte koncerter i Trommen 

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Musikforening har gennem de sidste mange år fået tilskud fra Sport-, Fritid- og 

Kulturudvalget til at afholde medlemskoncerter i Trommen. 

  

Musikforeningen har forsinket fremsendt ansøgning gældende sæson 2014-2015, der 

dækker 8 koncerter, hvoraf de 4 afholdes i Trommen. 2 af disse koncerter blev henholdsvis 

afholdt den 1. og 29. oktober 2014. De sidste to afholdes den 1. december 2014 og den 3. 

februar 2015. 

  

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har tidligere pointeret, at man ikke støtter arrangementer 

og aktiviteter som allerede er afholdt.  

  

Fremsendte driftsregnskab 2013-14 viser et overskud på 84,83 kr., med er 

formueregnskab, egenkapital, svarende til 20.375 kr.  

 

Økonomi/personale 
Der er primo november 2014, 133.000 kr. ledige midler i Kultur- og Fritidspuljen. 

 

Bilag 
-    Ansøgning, regnskab og program.pdf 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-11-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at støtte Hørsholm Musikforening med 14.000 kr. 

til at dække de sidste to ikke-afholdte koncerter i Trommen. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  10 
Acadre sagsnr.:   14/21475 
Journalnr.:   02.00.00P19 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  26.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marie Kyhn 
 

Placering af skøjtetræningshal 

 
Baggrund 
I budgetaftalen (2014 – 2017) er der afsat 45 mio. kr. til etableringen af en ny 

skøjtetræningshal i Hørsholm Idrætspark. Placeringen af skøjtetræningshallen skal således 

besluttes, så arbejdet kan gå i gang.  

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Sport, - Fritid- og Kulturudvalget tager stilling til placeringen 

af Hørsholm Kommunes kommende skøjtetræningshal. 

Såfremt projektet kræver udarbejdelse af en lokalplan vil en sådan skulle igangsættes af 

Miljø- og Planlægningsudvalget. 

 

Sagsfremstilling 
I Masterplanen (2008), samt kommunalbestyrelsens beslutning (2009) lægges der op til, at 

de to skøjtehaller lægges i direkte forbindelse med hinanden for at udnytte kapacitet og 

sammenhæng. Kommunen har derfor det sidste halve år forsøgt at indgå en aftale med 

Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT), da flere af tennisbanerne ligger på det areal, hvor 

man ønsker at bygge den nye hal. Denne matrikel tilhører Hørsholm Kommune, men 

gennem en brugsretsaftale mellem Hørsholm Kommune og HRT har klubben råderet over 

arealet i 99 år frem til år 2084. Kommunen har i forhandlingen budt ind med forskellige 

løsningsmodeller i forhold til de berørte baner. Det har dog efter længere tids dialog og 

drøftelse i forhold til placering, ikke været muligt at nå til enighed med HRT om en løsning 

af placeringen og evt. andre former for kompensation. 

Derfor anbefaler administrationen, at man placerer den nye hal på centre-court (med 

træningshallens længderetning i nord-syd), som ligger på kommunens matrikel, og på den 

måde går udenom HRT, som ikke behøver at godkende beslutningen. 

Placeringen vil betyde, at kun en enkelt tennisbane skal nedlægges. Til gengæld vil det gå 

ud over sammenhængen mellem hallerne, og de stordriftsfordele, som man muligvis kunne 

drage fordel af (ismaskine, køleanlæg, omklædning mv.).  

  

I foråret 2015 vil administrationen, baseret på rådgiverberegning, fremlægge et budget for 

etablering af skøjtetræningshal og for samlet årlig drift af Hørsholm Idrætspark inklusive ny 

skøjtetræningshal. Jf. budgetaftalen 2014-2017, skal beregningen indgå i et projektforslag 

som administrationen udarbejder til politisk behandling, inden der tages endelig stilling til 

igangsætning af det egentlige anlægsprojekt.  
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Hørsholm Idrætspark er omfattet af Byplan 6 og en ny skøjtetræningshal falder 

umiddelbart indenfor byplanens anvendelsesbestemmelse. Det fremgår af planloven, at der 

er lokalplanpligt ved større bygge- og anlægsarbejder. Lokalplanpligten kan dog i visse 

tilfælde tilsidesættes, hvis en allerede eksisterende lokalplan (eller byplanvedtægt) 

indeholder nærmere bestemmelser for det lokalplanpligtige arbejde. I dette tilfælde er 

området udelukkende reguleret med en anvendelsesbestemmelse i byplanvedtægten. Det 

afgørende kriterium for lokalplanpligt er, om et projekt vil medføre en væsentlig ændring i 

det bestående miljø. Her lægges vægt på projektets størrelse eller omfang navnlig set i 

forhold til områdets karakter og offentlighedens interesse i at blive orienteret gennem en 

lokalplanproces. Det er Miljø- og Planlægningsudvalget, der på baggrund af en 

startredegørelse igangsætter udarbejdelsen af en lokalplan. Denne har almindeligvis en 

procestid på ca. et år.  

Når projektforslaget for en træningsskøjtehal er politisk godkendt vil administrationen 

gennem sagen derfor blive behandlet i Miljø- og Planlægningsudvalget.  

  

På trods af, at den nye placering går imod Masterplanens oprindelige tanker, henviser 

administrationen til udvalgsmødet d. 19. december 2012 hvor både SFKU og Idrætsrådet 

var repræsenteret.  På mødet blev det besluttet, at Masterplanen skal bruges som en 

vision, som forskellige tiltag kan holdes op imod, for hermed at undgå at Masterplanen 

kommer til at stå i vejen for udviklingen af Idrætsparken. 

Placeringen af den nye hal på centre-court betyder, at det stadig vil være muligt at 

videreudvikle Idrætsparken med opførelsen af en boldhal eller lign., som også indgår i 

Masterplanens vision. 

  

Fremadrettet plan og proces for skøjtetræningshallen 

Når Sport, - Fritid- og Kulturudvalget har besluttet placeringen af skøjtetræningshallen, vil 

den videre proces se således ud: 

Lilholm og Partnere er hyret som procesrådgivere til håndteringen af skøjtetræningshallen 

(de står også for Idrætsparkens renovering). Administrationen sørger for sammen med 

Lilholm og Partnere, at etableringen af skøjtetræningshallen følger nedenstående proces: 

 Udarbejdelse af budget for etablering af skøjtetræningshal og 

samlet årlig drift af Hørsholm Idrætspark inklusive ny 

skøjtetræningshal  

 Udarbejdelse af projektforslag til politisk behandling, inden der 

tages endelig stilling til igangsætning af det egentlige 

anlægsprojekt 

 Administrativ vurdering af, om projektet kræver udarbejdelse af 

lokalplan 

 Evt. igangsættelse af lokalplan af Miljø- og Planlægningsudvalget  

 Sideløbende med udarbejdelse af ny lokalplan 

o Udbud i EU tidende -Totalentreprise, da man vurderer, at 

det giver det økonomisk mest fordelagtige projekt 

o Prækvalifikation 

o Udbudsmateriale til totalentreprisekonkurrence 

o Konkurrencefasen 

o Udpegning af vinder 

o Bekendtgørelse om indgået kontrakt 

o Projektering 

o Udførelse. 
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Hvis alt går efter planen, regner man med, at den nye skøjtetræningshal står færdig januar 

2017. Således imødekommer man også HRTs træningssæson. 

 

Økonomi/personale 
Stillingstagen til placeringen er under forbehold for at anlægsbudget og efterfølgende 

driftsbudget i Hørsholm Idrætspark kan afholdes indenfor den afsatte ramme. 

  

Ramme er budgetaftalen (2014 – 2017), hvor der er afsat 45 mio. kr. til etableringen af en 

ny skøjtetræningshal i Hørsholm Idrætspark. I henhold til aftalen er 1 mio.kr. afsat i 2014 

til projektering og fastsættelse af anlægsomkostningen samt til drift af 

skøjtetræningshallen i Hørsholm Idrætspark.  

Opførelsen af en ny skøjtetræningshal har ikke været en del af budgetaftalen (2015-2018), 

men fastholdes jf. aftalen (2014-2017). 

 

Sagens tidligere behandling 
Idrætsrådet i Hørsholm Kommune, som er høringsråd, har på møde d. 19. november 

vedtaget følgende udtalelse til placeringsforslaget: 

”Idrætsrådet accepterer den foreslåede placering af en skøjtetræningshal på den 

eksisterende centre-court i nord-syd retning under den forudsætning, at der skabes plads 

til en trægulvshal i forbindelse med den eksisterende Hørsholm Hal.” 

 

Bilag 
-    Historik vedr. dialog med HRT 

-    Luftfoto placering af skøjtehal.pdf 

-    Situationsplan Ny skøjtehal.pdf 

-    Principsnit ny skøjtehal og eksisterende bygning 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-11-2014 
Sagen udsættes. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  11 
Acadre sagsnr.:   14/21130 
Journalnr.:   00.30.00S00 
Sagsforløb:  Sport-, Fritid og Kulturudvalget - Åben sag  
Mødedato:  26.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Søren Nabe-Nielsen 
 

KOF rammebesparelse 2015-2018 

 
Baggrund 
Med Budgetaftale 2015-2018 er det mellem aftaleparterne besluttet, at en 

rammebesparelse på -200.000 kr. på Sport-, Fritid og Kulturudvalgets område skal 

konkretiseres og besluttes i udvalget med udgangspunkt i eksisterende råderumsforslag.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid og Kulturudvalget beslutter, hvilke 

råderumsforslag der skal i anvendelse for at udmønte rammebesparelsen på -200.000 kr. 

på udvalgets område. 

 

Sagsfremstilling 
  

I forbindelse med budgetprocessen blev der på Sport-, Fritid og Kulturudvalgets møde i juni 

fremlagt følgende råderumsforslag: 

  

Nr. Beskrivelse Forventet råderum 

1 Reduktion af budget til 

selvbetjeningsudstyr / udlånsmaskiner på 

Hørsholm Bibliotek 

Kr. 100.000,- 

2 Reduktion af Kultur- og fritidspuljen Kr. 250.000,- 

3 Reduktion af puljen for nye og nyskabende 

aktiviteter 

Kr. 150.000,- 

4 Reduktion af energitilskud til ketsjerklubber 

i selvejende haller 

Kr. 150.000,- 

5 Afskaffelse af Idrætsordningen Kr. 269.500,- 

6 Nedlæggelse af et kommunalt arrangeret 

Sankt Hans 

Kr. 70.000,- 

7 Nedlæggelse af Hørsholm Kommunes 

Lederpris 

Kr. 10.000,- 

8 Nedlæggelse af Hørsholm Udstillingen Kr. 20.000,- 

9 Nedtoning af sommerferieaktiviteter Kr. 35.000,- 

10 Reduktion af aktivitetstilskud til foreninger Kr. 400.000,- 

11 Reduktion af aktivitetsbudget Kr. 100.000,- 

12 Nedlæggelse af pulje for venskabsby 

samarbejde 

Kr. 59.600,- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 26-11-2014   Side 22 

 

  

I forbindelse med den efterfølgende budgetproces blev der fremlagt følgende 

råderumsforslag: 

  

Nr. Beskrivelse Forventet råderum 

13 Personalereduktion/besparelse på 

Hørsholm Bibliotek 

Kr. 150.000,- 

14 Personalereduktion/besparelse i Hørsholm 

Idrætspark 

  

Kr. 100.000,- 

15 Opgaveløsning gennem 

freelanceansættelser i Trommen 

Kr. 50.000,- 

16 Bortskaffelse eller reduktion af bloktilskud 

til kulturområdet, hhv. Hørsholm 

Musikforening, Trommen og Hørsholm 

Scenen 

Kr. 120.500,- 

17 Reduktion af tilskuddet til projektet 

Mortenstrupgård 

Kr. 25.000,- 

 

  

 
Se bilag for en nærmere beskrivelse af forslagene. 

Forslagene 1, 2, 3, 4, 11 og 12 - markeret med gråt - indgår i Budgetaftale 2015-2018, og 

kan dermed ikke behandles igen.  

Følgende råderumsforslag kan således indgå i besparelserne på i alt kr. 200.000: 

 5) Afskaffelse af Idrætsordningen  

 6) Nedlæggelse af et kommunalt arrangeret Sankt Hans  

 7) Nedlæggelse af Hørsholm Kommunes Lederpris 

 8) Nedlæggelse af Hørsholm Udstillingen 

 9) Nedtoning af sommerferieaktiviteter 

 10) Reduktion af aktivitetstilskud til foreninger 

 13) Personalereduktion/besparelse på Hørsholm Bibliotek 

 14) Personalereduktion/besparelse i Hørsholm Idrætspark 

 15) Opgaveløsning gennem freelanceansættelser i Trommen 

 16) Bortskaffelse eller reduktion af bloktilskud til kulturområdet, 

hhv. Hørsholm Musikforening, Trommen og Hørsholm Scenen 
 17) Reduktion af tilskuddet til projektet Mortenstrupgård  

Centerchefen har fremlagt forslagene for LokalMed-udvalget i Center for Kultur og 

Fritid. Udvalgets medlemmer kommenterede forslagene med: 

-          En beklagelse over en evt. besparelsen på Hørsholm Biblioteks lønbudget på 

kr.150.000,- idet der en bekymring for, at bibliotekets udviklingsmuligheder 

begrænses 

-          At det er svært at se besparelsen i Hørholm Idrætspark, idet den øgede 

foreningsaktivitet i basketball, ishockey og senioridræt medfører behov for 

yderligere personaleservicering. Endvidere har chip-nøglesystemet ikke bevirket 

et mindsket pres på medarbejderne 

-          At en besparelse i Trommen, har betydning for Trommens muligheder for 

afvikling af arrangementer og forestillinger og medarbejdertrivsel 
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-          At fjernelse af Idrætsordningen frarådes, da den har konsekvenser for 

idrætten og gymnasiet. 

 

Bilag 
-    Råderumsforslag - rammebesparelse SFKU juni 2014 

-    Rammebesparelsesforslag til budgetprocessen 2015-2018 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-11-2014 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at gennemføre rammebesparelsen på følgende 

måde: 

·         Personalereduktion/besparelse på Hørsholm Bibliotek 100.000 kr. 

·         De resterende 100.000 kr. fordeles ligeligt på SFKU’s øvrige konti. 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  
2 Åben Rammer for teater i Hørsholm Kommune 1868399 
2 Åben Trommens teaterrepertoire.pdf 1873913 
4 Åben Flyer.pdf 1874994 
4 Åben Ros og ris - bilag til SFKU november.pdf 1877861 
5 Åben Biblioteksstatistik 2012 - 2014 september og oktober 1868674 
5 Åben Besøgstal på biblioteket i betjent og ubetjent åbningstid. 1868683 
6 Åben Regnskab 5 kulturcafeer 1871436 
6 Åben Program 2014 1868839 
7 Åben tegninger over forslag til nyt køkken 1868979 
7 Åben Ansøgning fra Rungsted Roklub vedrørende nyt køkken 1867131 
7 Åben Re: Køkken... - El.docx 1868114 
8 Åben Ansøgning på følgespot og lysudstyr - Ansøging - Lys.pdf 1868183 
9 Åben Ansøgning, regnskab og program.pdf 1870508 
10 Åben Historik vedr. dialog med HRT 1870665 
10 Åben Luftfoto placering af skøjtehal.pdf 1871490 
10 Åben Situationsplan Ny skøjtehal.pdf 1871489 
10 Åben Principsnit ny skøjtehal og eksisterende bygning 1874716 
11 Åben Råderumsforslag - rammebesparelse SFKU juni 2014 1868327 
11 Åben Rammebesparelsesforslag til budgetprocessen 2015-2018 1868335 
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