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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   17/13008 

Journalnr.:   18.15.08G01 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  25.10.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Linda Wittendorff Dubas 

 

Radikal Ungdom Nordsjælland søger om 

godkendelse som folkeoplysende forening  

 
Baggrund 
Foreningen Radikal Ungdom Nordsjælland søger om at blive en godkendt frivillig 

folkeoplysende forening i Hørsholm Kommune. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender Radikal Ungdom 

Nordsjælland som frivillig folkeoplysende forening i Hørsholm Kommune. 

 

Sagsfremstilling 
Foreningen Radikal Ungdom Nordsjælland er en eksisterende forening med hjemsted i 

Hillerød Kommune. De har på deres seneste general forsamling ændret vedtægterne så, at 

foreningen er hjemhørende i Hørsholm Kommune.  

  

Foreningen Radikal Ungdom Nordsjælland er en politisk forening, der er tilknyttet Radikal 

Ungdom. Deres formål er at samle unge om aktivt politisk arbejde med udgangspunkt i de 

radikale ideer, at udbrede kendskabet til social-liberale ideer, og ung radikal politik, samt 

arbejde for forbedringer af unges vilkår. Dette skal bl.a. ske gennem deltagelse i den 

lokale, nationale, og internationale politiske debat. Foreningens arbejde skal på dette 

grundlag give unge mulighed for at virke overfor det politiske system, og opnå kammeratlig 

samvær i deres fritid.   

  

Foreningen Radikal Ungdom Nordsjælland har på nuværende tidspunkt 58 betalende 

medlemmer som kommer fra forskellige kommuner i Nordsjælland. 

  

Det er administrationens vurdering, at foreningen Radikal Ungdom Nordsjælland lever op til 

de lovmæssige krav der stilles for at blive en godkendt forening jf. folkeoplysningsloven. 

 

Bilag 
-    Radikal Ungdom Nordsjællands Vedtægter 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-10-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte administrationens indstilling. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   17/13988 

Journalnr.:   18.15.01I00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  25.10.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marie Kyhn 

 

Ansøgning fra Sangcenter Nordsjælland 

 
Baggrund 
Sangcenter Nordsjælland er en nystiftet selvejende non-profit institution, som ønsker at 

fremme sang bredt i lokalområdet, samt udvikle kor på eliteniveau. Dette, via et stærkt 

netværk til skoler, virksomheder, kommuner og øvrige samarbejdspartnere i øvrigt. 

Sangcentret søger således Hørsholm Kommune om dækning af dele af deres udgifter - 

125.000 kr. årligt i en tre-årig periode. 

 

Forslag 
Der er fortsat en række uafklarede forhold omkring Sangcenter Nordsjælland, som 

administrationen ønsker at undersøge nærmere, inden udvalget træffer en endelig 

beslutning. 

Administrationen anbefaler således at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget i første omgang 

tager punktet til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Sangcenter Nordsjælland er en nystiftet, selvejende, non-profit institution, som ønsker at 

etablere et Sangcenter i Nordsjælland. I første omgang er der rettet henvendelse til 

Fredensborg og Hørsholm Kommuner, men både Hillerød og Helsingør Kommune skal 

involveres på sigt. Der findes sangcentre 10 andre steder i Danmark – heriblandt kun et 

enkelt på Sjælland, i Roskilde, hvilket kunne tale for endnu et. 

  

Erfaringerne fra disse centre er, at de klarer sig rigtig godt og er med til at støtte op om 

musik- og kulturlivet og derudover har stor betydning for den pædagogiske og kreative 

indvirkning på børn.  

  

Sangcenter Nordsjælland vil overordnet arbejde for at fremme sangen og få mere musik og 

sang til børn, unge og voksne via følgende indsatser: 

  

-      Understøtte projekter, som skoler og musikskoler ikke selv har ressourcer til 

-      Understøtte børns indlæring gennem sang og musik i skolerne 

-      Sikre samarbejde på tværs af kommuner, skoler, musikskoler og erhvervsliv  

-      Styrke Hørsholm Kommune image blandt tilflyttere/småbørnsfamilier. 
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Sangcentret har været i dialog med skoler, musikskoler og forældre, som alle ønsker at få 

mere sang og musik ind i deres hverdag, og gøre det til en del af en fælles kulturarv. 

Sangcentret beretter om, at skolerne ikke selv har lærerkræfter til at løfte musik og sang i 

undervisningsøjemed, hvorfor de skoler de har været i kontakt med er positive overfor 

assistance fra sangcentret.  

  

Sangcentret har en række projekter målrettet børn i forskellige aldre, som skal understøtte 

sangen via disse praksisnære forløb ude på skoler og i institutioner. Mange af projekterne 

er allerede delvist finansieret via fonde. (Se bilaget for yderligere informationer). 

  

Sangcentret er bygget op omkring en lokal netværksforankring mellem kirke, skole, 

musikskole, kommune samt erhvervsliv. Det er samarbejdet mellem disse fem institutioner, 

der er det økonomiske og kunstneriske fundament for Sangcentret. Det er derfor relevant 

for centret, at få støtte fra kommunen til opstarten for at sikre, at virksomheder m.fl. følger 

i ”kommunens fodspor”. 

Der er etableret et velfungerende tværgående elite-korsamarbejde mellem Hørsholm og 

Fredensborg Kommune. Her har Fredensborg Provsti bevilliget 60.000 kr. til projektet. 

Derudover er der også indledt samarbejde mellem Hørsholm Musikskole og Provstiet med 

tilbud om hørelæreundervisning af korpigerne. 

 

Økonomi/personale 
Midlerne til drift og projektadministration skal komme fra investeringer fra kommuner, salg 

af virksomhedssponsorater og bevillinger fra institutioner. 

  

Sangcenter Nordsjællands budgetestimat: 

  

Poster Indtægter 

Kommuner (Fredensborg og Hørsholm)   250.000 kr. (Hørsholm 125.000 kr.) 

Provsti   100.000 kr. (60.000 kr. er bevilliget) 

Virksomhedssponsorater   250.000 kr.  

Sangens Hus   200.000 kr.  

Fonde   200.000 kr.  

I alt 1.000.000 kr.  

  

  

  

  

Poster Udgifter 

Sangcenter årlig drift   600.000 kr.  

Projekter   200.000 kr.  

Marketing, PR    50.000 kr.  

Advokat, Revisor    50.000 kr.  

Andre udgifter mv.   100.000 kr.  

I alt 1.000.000 kr. 
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De eksisterende 10 sangcentres driftsbudgetter er således ud: 

  

25% fra kommuner 

10% fra kirke/provsti 

25% fra virksomheder 

20% fra Sangens Hus 

20% fra fonde 

 

Bilag 
-    Beskrivelse af Sangcenter Nordsjælland 

-    Sangcenter Nordsjælland, ansøgning 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-10-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog punktet til efterretning, og bad administrationen 

undersøge de uafklarede forhold, inden punktet sættes på dagsordenen igen primo 2018. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   17/10432 

Journalnr.:   00.22.04A00 

Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  25.10.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 

 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-10-2017 
Administrationen orienterede om: 

  

 Musikforeningen: Der er lavet aftale om et antal koncerter 

  

 Café i Trommen: Status på mulig forpagter af caféfunktionen i 
Kulturhus Trommen 

  

 Biograffunktionen: Billetsalget går rigtig godt og indtjeningen i 

foyerbaren øges.  

  

 Genhusning af aktiv kunst: Der er for første gang truffet aftale 

om genhusning af en forening. 
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Bilagsoversigt 
 

Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  

1 Åben Radikal Ungdom Nordsjællands Vedtægter 2368507 

2 Åben Beskrivelse af Sangcenter Nordsjælland 2376250 

2 Åben Sangcenter Nordsjælland, ansøgning 2376249 
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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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