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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   17/12355 

Journalnr.:   00.18.00A00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  27.09.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 

 

Ny struktur for behandling af puljeansøgninger 

 
Baggrund 
På baggrund af et mindreforbrug af puljemidler de seneste år, indstiller administrationen en 

ny struktur for behandling af ansøgninger, der således skal skabe et bedre overblik når 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget skal beslutte hvem og hvad man vil støtte. 

 

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

behandler ansøgninger til Kultur- og Fritidspuljen samt puljen for nye og nyskabende 

aktiviteter ved at: 

1) ansøgninger behandles én gang årligt – januar. 

2) ansøgninger behandles to gange årligt – marts og september. 

3) ansøgninger behandles tre gange årligt – januar – april – oktober. 

4) den nuværende praksis fortsættes, hvor foreningerne kan søge året rundt. 

  

Vælges 1, 2 eller 3 kan Sports-, Fritid- og Kulturudvalget beslutte at: 

A) budgettet opdeles efter antal møder. 

B) budgettet opdeles ikke. 

 

Sagsfremstilling 
Siden januar 2006 er ansøgninger til de frie puljemidler blevet behandlet og vedtaget 

politisk af Sport-, fritid- og kulturudvalget. Udvalget disponerer i 2017 over: 

-      Kultur- og fritidspuljen -  758.600 kr. 

-      Pulje for primært nye- og nyskabende aktiviteter - 112.900 kr. 

Kultur- og fritidspuljen kan blandt andet søges af idrætsforeninger, kulturelle foreninger 

samt spejdergrupper i Hørsholm. Herudover støtter puljen flere faste aktiviteter. 

Disponering af Puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter sættes i høring ved Fritids- 

og kulturrådet samt Idrætsrådet. Beslutningen foretages af Sport-, fritid- og 

kulturudvalget. Puljen stimulere primært nye aktiviteter. 

  

Puljemidlerne er ikke blevet fuldt forbrugt de seneste år, og for at skabe et bedre overblik, 

når Sport-, fritid- og kulturudvalget skal beslutte hvorvidt de ønsker at imødekomme 

ansøgningerne, foreslår administrationen, at man ændrer den nuværende struktur for 
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behandling af foreningernes ansøgninger. I dag kan der søges midler året rundt. Dette kan 

dog resultere i at puljerne potentielt opbruges i starten af året, hvorfor der muligvis ikke er 

midler til foreninger som ønskede at søge sidst på året. 

  

Administrationen foreslår således, at man samler og behandler ansøgninger til Kultur- og 

Fritidspuljen samt puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter. Denne nye struktur 

kan have nogle fordele og ulemper: 

  

Fordele: 

+Mere overskuelighed ved prioritering 

+Større støtte til de friville foreninger 

+Først til mølle princip ophæves 

+Administrative rationaler                        

  

Ulemper: 

-Foreningerne oplever mindre fleksibilitet, og skal være bedre til at planlægge 

-Kan ikke støtte ansøgninger som er presserende i forhold en kort tidshorisont  

-Sagsbehandling i resuméform og mere henvisning til bilag 

-Administrative flaskehalse 

-Mere administration i forhold til overførsler på tværs af regnskabsår ved at man behandler 

en ansøgning ultimo 2018, der således omhandler aktiviteter primo 2019.  

  

Administrationen foreslår nedenstående muligheder i forhold til en politisk behandling af 

ansøgningerne: 

  

1) Ansøgninger behandles én gang årligt – januar. 

2) Ansøgninger behandles to gange årligt – marts og september. 

3) Ansøgninger behandles tre gange årligt – januar – april – oktober. 

4) Den nuværende praksis fortsættes om foreningerne kan søge året rundt. 

  

Administrationen indstiller ligeledes at udvalget tager stilling til om man ønsker at opdele 

budgettet på det antal behandlinger som vælges. Hvis udvalget for eksempel ønsker at 

ansøgninger behandles 2 gange årligt, da er budgettet for Kultur- og fritidspuljen ca. 

380.000 kr. pr gang. (758.600 kr./2). Dette har den fordel, at man sikrer at der er midler 

til næste møde. Ulempen er at man bruger budgettet for det første møde på store 

aktiviteter som f.eks Musical i Trommen der traditionelt støttes med 240.000 kr. pr år. 

Alternativet skal man ikke opdele budgettet efter de enkelte møder/antal behandlinger. 

Dette giver større valgfrihed og fleksibilitet, men vil videreføre først til mølleprincippet. 

Altså kan der vælges mellem: 

  

A) Budget opdeles efter antal møder. 

B) Budget opdeles ikke. 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-09-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at lægge op til, at foreningerne kan søge 4 gange 

årligt. Forslaget sendes i høring hos Idrætsrådet og Kulturrådet og punktet bliver derefter 

lagt op til behandling igen. 

  

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede, at budgettet ikke opdeles (forslag B). 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   17/3521 

Journalnr.:   18.20.00A00 

Sagsforløb:  SFKU, ØU, KB - Åben sag  

Mødedato:  27.09.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 

 

Frigivelse af midler fra idrætspuljen 

 
Baggrund 
I forlængelse af allerede frigivet midler til udviklingsinitiativer i Idrætsparken, søger 

administrationen yderligere 0,84 mio. kr. frigivet til at realisere de investeringer der er 

besluttet i samarbejde med Idrætsrådet. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sport- fritid- og kulturudvalget indstiller en frigivelse af 

anlægsmidler svarende til 0,84 mio. kr. fra idrætspuljen, til Økonomiudvalget og 

efterfølgende Kommunalbestyrelsen. 

 

Sagsfremstilling 
Som en del af budgetaftale 2017-2020 blev aftaleparterne enig om at bevillige midler til 

generelle investeringer i Idrætsparken. I alt er der i budgetaftalen afsat 38 mio.kr over en 

4-årig periode.  

  

På møde den 24. april 2017 indstillede Sport-, fritid- og kulturudvalget en frigivelse på 1,26 

mio. kr. og administrationen er nu i gang med at realisere de planlagte investeringer. 

Samlet er der et budget på 2 mio. kr. i 2017, og administrationen søger de resterende 0,84 

mio. frigjort til yderligere investeringer i samråd med Idrætsrådet. 

  

Der søges frigivet midler til: 

-Ny scoretavle til skøjtehallen 

-Beplantning og renovering af grønne områder omkring skøjtehallen 

-Renovering af hegning generelt i idrætsparken 

-Konsulent- og rådgivningsbistand 

-Porte til Rungsted Roklub 

-Maling ved skydebane 

 

Økonomi/personale 
Bevillingsskema 

Beløb hele kr.  
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Tillægsbevilling 
Indeværend

e år 

Overslagså

r xxxx 

Overslagså

r xxxx 

Overslagså

r xxxx 

Overslagså

r xxxx 

 

Drift      

Politikområde:      

 

Anlæg      

Politikområde:      

 

I alt 0 0 0 0 0 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels

e) 

     

Politikområde: 63 840.000 kr.      

Politikområde:      

      

I alt 840.000 kr. 0 0 0 0 

  

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-09-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte administrationens indstilling. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 27-09-2017   Side 7 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   17/10432 

Journalnr.:   00.22.04A00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  27.09.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 

 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-09-2017 
Administrationen orienterede om følgende: 

  

•        Status og budget for biograf i Kulturhus Trommen:  

På ØU den 14. september blev der fremlagt et biografbudget med nogle 

tekniske           korrektioner. Administrationen orienterede udvalget om, at den 

tidligere          udmeldte budgetterede billetindtægt på 807.840 kr. fastholdes samt at der 

vil      ske en justering af huslejen på baggrund i antallet af biografvisninger. 

  

•        Åbning af Hospitalsgrunden er skudt til d. 7. oktober. 

  

•        Borgermøde om bygningerne v. Jagt og Skovbrugsmuseet d. 3. oktober 

  

•        Invitation til udvalget fra Svømmeforeningens stævne d. 7. oktober 

  

•        Status på træningsskøjtehallen 
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Nadja Maria Hageskov (C) 
Formand 

______________________________________________  

Henrik Klitgaard (B) 
Næstformand 

______________________________________________  

Esben Dyekjær (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Jan H. Klit (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Alexander Jonsbak (V) 
Medlem 

______________________________________________  
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