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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   17/12468 
Journalnr.:   02.00.00A00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  13.12.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marie Kyhn 
 

Status på træningsskøjtehallen 
 
Baggrund 
I forbindelse med at byggeriet af træningsskøjtehallen nu går ind i den sidste fase vil 
administrationen give en status på byggeriet. Herunder bl.a. tidsplan, omklædningsrum, 
tilgang hallerne imellem og dialogen med klubberne.  
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager orienteringen til 
efterretning. 
 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 13-12-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   16/11140 
Journalnr.:   82.00.00A00 
Sagsforløb:  SFKU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  13.12.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Velfærd frem for mursten - Enghave 38 
 
Baggrund 
I budgetaftalen 2017-2020 besluttede forligspartierne, at Enghave 38 (jagtforeningens hus) 
skulle sælges – enten til Hørsholm og Omegns Jagtforening (herefter jagtforeningen) selv 
eller til andre foreninger. Der har dog vist sig udfordringer ved denne beslutning i forhold til 
fredningsbestemmelserne.   
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager til efterretning, at 
nedenstående anbefaling og sagsfremstilling lægges frem til beslutning i Økonomiudvalget 
på Økonomiudvalgets møde i januar 2018.  

• der arbejdes for, at den nuværende brugskontrakt mellem 
jagtforeningen og kommunen ændres til også at omfatte andre 
brugere end jagtforeningen, hvorved kapaciteten i ejendommen 
på Enghave 38 bliver udnyttet optimalt  

• brugskontrakten med jagtforeningen og eventuelle andre brugere 
forlænges med 5 år, så brugskontrakten ophører uden varsel den 
1. december 2024. Herefter skal bygningen på Enghave 38 
nedrives, og området skal naturgenoprettes som beskrevet i 
fredningen af Bolbroengen.  

• der senest i 2025 eller når brugerne fraflytter bygningen, skal 
afsættes en anlægsbevilling på estimeret 150.000-175.000 kr. til 
nedrivning af bygningen.  

 
Sagsfremstilling 
Som led i kommunens ejendomsstrategi blev det besluttet i budgetaftalen 2017-2020 at 
sælge Enghave 38, som i dag huser jagtforeningen.  
  
Som beskrevet i materialet til augustkonferencen 2016 vedr. Enghave 38 er bygningen og 
matriklen omfattet af fredningen af Bolbroengen, hvilket blandt andet betyder, at 
bygningen kun må rumme foreningsaktiviteter, der ikke må laves tilbygninger, og huset 
ikke må erstattes af anden bygning. ’Arealet er pålagt en hvilende fredning, der træder i 
kraft når/hvis den nuværende brug ophører. Herefter skal fredningsbestemmelserne sikre, 
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at området naturgenoprettes med henblik på atter at vokse ind i en § 3-beskyttelse’ (bilag 
2: Fredning af bolbroengen, 3.10).  
  
Ved nærmere undersøgelser er administrationen blevet opmærksom på, at Enghave 38 
ligger på en matrikel (matr.nr. 3tc, Rungsted by), som ikke er udstykket, men som i stedet 
er en del af ejendommen Hulsøvang 21.  
  
For at sælge Enghave 38 skal der laves en udstykning fra ejendommen Hulsøvang 21, men 
da fredningen af Bolbroengen betyder, at der ikke må ske udstykning, vanskeliggøres et 
salg af Enghave 38, da dette vil stride mod fredningsbestemmelserne.  
  
Administrationen vurderer, at brugskontrakten vedr. Enghave 38 maksimalt kan forlænges 
med 5 år og samtidigt stadig leve op til intentionen med fredningen af Bolbroengen.  
  
I stedet for et salg anbefaler administrationen således, at kommunen forlænger 
brugskontrakten med jagtforeningen med 5 år til 1. december 2024, hvorefter bygningen 
skal nedrives, og området skal naturgenoprettes som beskrevet i fredningen af 
Bolbroengen. Derudover anbefaler administrationen, at flere foreninger/brugere får 
mulighed for at anvende lokaler i huset på Enghave 38 i perioden indtil bygningen skal 
rives ned.  
  
Hørsholm Kommune har indgået en brugskontrakt med jagtforeningen. Brugskontrakten 
tager sin begyndelse den 1. december 2009 og løber til 1. december 2019, hvorefter 
aftalen ophører uden varsel. Jagtforeningen har vederlagsfri brugsret til lokaler og 
udenomsarealer. Kommunen betaler forbrugsudgifter i forbindelse med jagtforeningens 
brug af lokalerne, mens jagtforeningen sørger for vedligehold af udenomsarealer som 
eksempelvis græsslåning, hækkeklipning og snerydning.  
  
Ifølge jagtforeningen bliver huset kun sporadisk brugt i hverdagene, mens foreningen ofte 
er til stede i huset i weekenderne. Der er således ledig kapacitet i huset. Der skal 
naturligvis tages højde for at der pt bliver opbevaret våben i huset, men administrationen 
vurderer, at der kan findes en løsning, som muliggør, at flere brugere får adgang til huset.  
  
Jagtforeningen selv er positiv overfor at dele huset på Enghave 38 med andre brugere, og 
administrationen vil sammen med jagtforeningen udarbejde en procesplan for det videre 
forløb med at få flere brugere til Enghave 38.  
  
Såfremt jagtforeningen ikke længere skal anvende lokalerne på Enghave 38 skal 
kommunen stille andre ledige egnede lokaler til rådighed for foreningen. Fordelingen af 
lokaler skal ske under hensyntagen til kommunalbestyrelsens beslutning om ’Principper for 
fælles brug af kommunens bygninger’ (budgetaftalen 2017-2020).  
 
Bilag 
-    Udstykning og frasalg Enghaven 38.pdf 
-    Fredningsbestemmelserne vedr Bolbroengen 
 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 13-12-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog administrationens anbefaling om at fremlægge punktet 
for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til efterretning. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   17/15124 
Journalnr.:   18.15.00G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  13.12.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Oplysningsforbund søger om tilskud til 
undervisning i 2018 
 
Baggrund 
Jævnfør folkeoplysningsloven yder Hørsholm Kommune tilskud til undervisning udbudt 
gennem kommunens oplysningsforbund. 6 oplysningsforbund har søgt om tilskud til 
folkeoplysende voksenundervisning i 2018, og sagen fremlægges med henblik på fordeling 
af tilskud.  
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget vælger model 1.A (se bilag 
1). for fordeling af tilskud til oplysningsforbundenes undervisning i 2018. Administrationen 
anbefaler desuden, at udvalget godkender punkt 2:    
  
1.A: Fordeling af det samlede budget 2018.  
  
1.B: Fordeling af 95 % af budget 2018. Restbudgettet på 75.117 kr. reserveres til tilskud 
til eventuelle nye oplysningsforbund i Hørsholm Kommune, og såfremt beløbet ikke 
kommer til udbetaling, kan det fordeles til oplysningsforbundene inden årets afslutning 

  
2: Administrationen anbefaler desuden, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget beslutter, at 
eventuelle tilbagebetalte beløb i forbindelse med afregning af tilskud fra indeværende år 
kan indgå i budgettet og fordelingen af tilskud det efterfølgende år.   
 
Sagsfremstilling 
Tilskud til oplysningsforbundenes undervisning ydes efter Folkeoplysningsloven til aflønning 
af lærere og ledere samt til afholdelse af debatskabende aktiviteter og fleksible 
tilrettelæggelsesformer. Tilskuddet ydes efter en centralt fastsat timesats samt efter en 
række omregningsfaktorer for de forskellige tilrettelæggelsesformer.  
  
Der ydes tilskud med 1/3 af timesatsen til almindelig undervisning og studiekredse. 
Der ydes tilskud med 8/9 af timesatsen til undervisning af deltagere med handicap i 
relation til et konkret emne. 
Der ydes tilskud med 5/7 af timesatsen til instrumentalundervisning.  
  
Sidst et nyt oplysningsforbund valgte at tilbyde undervisning i Hørsholm Kommune var i 
2011.   
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Ovenstående modeller har været i høring hos Fritids- og Kulturrådet, og rådet anbefaler 
model 1. A.  
  
Administrationen anbefaler, at fordelingen af tilskud til oplysningsforbundene i 2018 tager 
udgangspunkt i oplysningsforbundenes afregnede beløb for 2017. Med modellen sikres det, 
at budgettet fordeles i forhold til oplysningsforbundenes faktiske aktivitetsniveau i 2017. 
Modellen bevirker omvendt, at det er svært for et oplysningsforbund at få tilskud til et 
væsentligt udvidet antal undervisningstimer i 2018 sammenlignet med det afholdte antal 
undervisningstimer i 2017.          
 
Økonomi/personale 
I Hørsholm Kommune har følgende oplysningsforbund søgt om tilskud til undervisning i 
2018: 
AOF Nordsjælland 
DOF (Dansk Oplysnings Forbund) Hørsholm Fritidsskole 
FOF Nord 
Hørsholm Seniordanserforening 
LOF Øresund 
MOF (Musisk Oplysnings Forbund) 
Kommunens budget 2018 til 
oplysningsforbundenes undervisning 

1.453.600 kr. 

Oplysningsforbundenes samlede ansøgte 
beløb 2018 

1.607.204 kr. 

    
Difference mellem budget og ansøgt beløb  153.604 kr. 
  
 
Bilag 
-    Model for beregning af tilskud til undervisning 2018 
 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 13-12-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte administrationens forslag 1.A. og punkt 2. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   17/17193 
Journalnr.:   20.01.00I00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  13.12.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Revurdering af rammer for teater i Hørsholm 
Kommune 
 
Baggrund 
Sport- Fritid- og Kulturudvalget vedtog den 24. september 2014 ”Rammer for teater i 
Hørsholm Kommune” (bilag 1) gældende teatersæson 2015-2018. Aftalen er nu udløbet. 
 
Forslag 
Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget revurderer rammeaftale for 
teater i Hørsholm Kommune ved at beslutte et af følgende: 

1. Den eksisterende aftale fortsætter de næste 5 år   
2. Formålet med rammeaftalen skrives ind i en fremtidig kultur- og 

idrætspolitik  
3. Der skal ikke længere være rammer for udbud af teater i 

Hørsholm Kommune, og man kan søge tilskud til teater 4 gang 
om året ved de frie puljemidler og kulturhuspuljen. 

Administrationen anbefaler, at beslutningen sendes til høring i Kultur- og Fritidsrådet og 
Idrætsrådet.  
 
Sagsfremstilling 
Sport- Fritid- og Kulturudvalget vedtog den 24. september 2014 rammeaftalen ”Rammer 
for teater i Hørsholm Kommune” (bilag 1). Aftalen var gældende for teatersæson 2015-
2018 og er nu ophørt. Aftalen blev sendt til høring i Fritids- og Kulturrådet der støttede op 
om den.  
  
Aftalen bekendtgør, at teaterforeninger og kommunale institutioner, herunder Trommen, 
som ønsker at udbyde teater i Hørsholm, senest den første tirsdag efter det årlige 
teaterseminar (ultimo november) skal sende en liste til kommunen. Listen skal vise de 
antal forestillinger og titler som man ønsker af fremvise og eventuelt søge tilskud til. Ved 
fremsendelse af lister er det nemlig muligt at prioritere teaterforeningernes ønsker om 
teaterfremvisninger fremfor kommunale i tilfælde af sammenfald.  
  
Administrationen har ikke modtaget en liste fra nogen teaterforening de sidste 4 år. Dog 
har Trommen årligt tilsendt en liste over forestillinger, man ønsker at fremvise i 
kulturhuset. 
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I forbindelse med at rammeaftalen er ophørt, indstiller administrationen nedenstående 
muligheder i forhold til fremtidige rammer for afholdelse af teater i Hørsholm Kommune. 
  
1. Den eksisterende aftale fortsætter de næste 5 år, den eneste ændring er, at der laves 
om på hvor billetter bestilles, der i dag er biletten.dk. Fordelen her er, at aftalen kører 
videre under kendte forhold, der prioriterer teaterforeningernes ønsker, og samtidigt stiller 
krav til udarbejdelse af budget, regnskab og vedtægter. Ulempen er at denne praksis er 
administrativ tung og overflødig, når der ikke er andre ansøgere end Trommen. 
   
2. Formålet med rammeaftalen skrives ind i en fremtidig kultur- og idrætspolitik. Her 
skitseres det, at Sport-, Fritid- og kulturudvalget fortsat ønsker at prioritere teaterstykker 
udbudt af frivillige foreninger. Praktikken omkring indsendelse af lister til prioritering, 
budget, regnskab og vedtægter beskrives på kommunens hjemmeside. 
Fordelen her er, at forhold omkring afholdelse af teater ophører som en særaftale, men 
indgår i en større kultur-og idrætspolitisk kontekst. Ydermere er denne praksis mere 
rationel. Rammeaftalen bekendtgør nemlig at Sport-, Fritid og Kulturudvalget hvert år skal 
have listerne tilsendt til prioritering, således man sikrer sig at teaterforeningerne får 
førsteret på forestillingerne. Men når der kun er én udbyder er denne prioritering ikke 
nødvendig. En ulempe kan være at særforhold omkring teater skitseret i en politik kan 
danne præcedens, således at andre kulturområder også ønsker at opnå særregler.   
    
3. Der skal ikke længere være rammer for udbud af teater i Hørsholm Kommune, og man 
kan søge tilskud til teater 4 gang om året ved de frie puljemidler og kulturhuspuljen. Det er 
udelukkende Sport-, Fritid- og Kulturudvalget som beslutter hvem man ønsker at yde 
tilskud til. Dog vil der som ved andre tildelte tilskud, være forventning om udarbejdelse af 
budget og fremvisning af bilag. Tilskud kan gives som underskudsgaranti eller som direkte 
tilskud. Fordelen ved dette er mindre administration og større politisk 
beslutningskompetence. Ulempen er dog, at det hurtigt kan blive først til mølle princippet i 
forhold til at opnå støtte, der således tilsidesætter ideen om at teaterforeninger altid skal 
prioriteres først. Endeligt skal det pointeres at denne model går direkte imod 
armslængdeprincippet. Armslængdeprincippet er et princip om at politikere bør afstå fra 
detailstyring af økonomiske midler til forskellige områder, primært inden for kulturlivet.  
  
Vælger Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, at ændre rammeaftalen, anbefaler 
administrationen at beslutningen sendes til høring i Fritid- og Kulturrådet. 
 
Bilag 
-    Bilag 1: Rammer for teater i Hørsholm Kommune 
 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 13-12-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede, at den eksisterende rammeaftale fortsætter 
uændret de næste 2 år, hvorefter den automatisk udløber. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   17/12355 
Journalnr.:   00.18.00A00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  13.12.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Høring vedrørende ny struktur for behandling af 
puljeansøgninger 
 
Baggrund 
Fritid- og Kulturrådet og Idrætsrådet er på baggrund af et ønske fra Sport- Fritid- og 
Kulturudvalget blevet hørt om eventuel ændring af struktur for behandling af 
puljeansøgninger. 
 
Forslag 
Administrationen indstiller høringssvar fra Fritid- og Kulturrådet samt Idrætsrådet 
vedrørende ny struktur for behandling af ansøgninger til de frie puljemidler. 
 
Sagsfremstilling 
På møde den 27. september behandlede Sport-, Fritid- og Kulturudvalget et 
dagsordenspunkt omhandlende ny struktur for behandling af ansøgninger til de frie pulje 
midler. 
  
Udvalget besluttede, at foreningerne kan søge 4 gange årligt, og at budgettet ikke skal 
opdeles efter antallet af møder. Ydermere besluttede udvalget, at Fritid- og Kulturrådet og 
Idrætsrådet skulle høres i sagen. 
  
Administrationen har forelagt dagsordenspunktet og beslutningen vedrørende ny struktur 
for behandling af puljeansøgninger for Fritid- og Kulturrådet samt Idrætsrådet. 
  
Fritid- og kulturrådet har svaret: 
  

Vi kan støtte tanken om at opdele budgettet for puljen for de frie midler, så der kun 
behandles 4 gange årligt. Såfremt det giver et mere overskueligt 
budgetopfølgningsforløb. 
Vi er derimod betænkelige ved, kun at behandle ansøgninger til Puljen for Nye- og 
Nyskabende aktiviteter 4 gange årligt. Da det er vores opfattelse, at disse 
ansøgninger bærer præg af en vis impulsivitet, og at de er ikke resultatet af lang 
overvejelse og planlægning. 

  
Idrætsrådet har svaret: 
  

at 4 ansøgningsfrister årligt er tilstrækkeligt.  
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Samtidig vil vi fremhæve, at jo flere regler der indføres, jo større er risikoen for at 
nogen falder ved siden af og / eller kan rejse kritik.  
Så med mindre store rationaliseringsgevinster kan realiseres ved at ændre praksis 
ser Idrætsrådet ikke noget formål. 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 13-12-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede på baggrund af indkomne høringssvar fra Fritid- 
og Kulturrådet og Idrætsrådet at fortsætte den nuværende praksis, hvor foreningerne kan 
søge året rundt.  
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   16/14298 
Journalnr.:   20.15.00A00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  13.12.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marie Kyhn 
 

Fastsættelse af årlig Kulturdag 
 
Baggrund 
Hørsholms Kulturdag har de sidste 4 år foregået på Ridebanen med involvering af 
foreninger, frivillige samt kulturelle institutioner. Mange borgere er bekendt med 
Kulturdagen, hvilket tydeligt ses på det stigende besøgstal. Desuden er interessen fra 
samarbejdspartnere så som Gågadeforeningen også voksende. Kulturdagen har været 
afholdt på mange forskellige datoer, og administrationen anbefaler, at der træffes 
beslutning om én tilbagevendende weekend, som reserveres til kommunens Kulturdag. Det 
har både arrangør, foreninger og samarbejdspartnere efterlyst, da organisering og 
planlægning af dagen hermed lettes betydeligt.  
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender, at Kulturdagen 
med virkning fra 2018 og frem, afholdes den første lørdag i september måned. 
 
Sagsfremstilling 
Kulturdagen er en årlig tilbagevendende tradition i Hørsholm. Dagen har et stort musik- og 
aktivitetsprogram for borgere i alle aldre, og der er lagt meget arbejde i at få det hele til at 
gå op i en højere enhed. Kulturdagen har tidligere været afholdt på Ridebanen den 12. 19. 
og 23. august samt 4. september. En del samarbejdspartnere er afhængige af at kende 
datoen lang tid i forvejen, og derudover har det god signalværdi, at Kulturdagen får sin 
egen tilbagevendende weekend. 
  
August måned er generelt præget af en del aktiviteter i- og udenfor Hørsholm. Heriblandt, 
Ironman, Copenhagen Pride, musik-festivaller, havne-festivaller, halvmaraton/maraton, 
stafet for livet, cykelløb mv. Derudover er skolernes sommerferie forlænget med en uge, 
hvilket i år betød, at ferien først sluttede d. 20. august. 
For at undgå at konkurrere med andre sideløbende aktiviteter og ferier, foreslår 
administrationen, at Hørsholms Kulturdag lægges første lørdag i september måned. Her vil 
det desuden være lettere at booke kunstnernavne samt nå at få de sidste ting på plads 
efter sommerferien. 
  
Nedenstående skema viser vejrforhold de sidste 6 år første lørdag i september måned, hvor 
varme, nedbør og solskinstimer indgår: 
  
Årstal 2017 2/9 2016 3/9  2015 5/9 2014 6/9 2013 7/9 2012 1/9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 13-12-2017  Side 13 
 

Varme 
(middeltemp) 

14 gr. 17 gr. 13 gr. 15 gr. 18 gr. 14 gr. 

Nedbør 0 mm 2 mm 22 mm 0,1 mm 0 mm 0 mm 

Soltimer 8 t. 4 t. 3 t. 11 t. 12 t. 7 t. 

  
Skemaet viser, at der de sidste seks år kun har været udpræget meget nedbør i år 2015. 
Bortset fra d. 5. september 2015, har vejret holdt tørt de andre lørdage. Solskinstimerne 
varierer mellem 3-12 timer, med et gennemsnit på 7,5 time.  
  
Administrationen gør dog opmærksom på at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, på baggrund 
af den meget våde Kulturdag den 5. september 2015, besluttede at rykke datoen til august 
måned, for at sikre tørt vejr. Med ovenstående statistik for øje synes vejrforholdene i 2015 
dog ikke at være gældende for de andre år.  
 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 13-12-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte administrationens forslag. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   17/16723 
Journalnr.:   20.03.05I00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  13.12.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marie Kyhn 
 

Kommunalt partnerskab med Copenhagen Phil 
 
Baggrund 
Copenhagen Phil (Symfoniorkestret) har henvendt sig til KL med ønsket om et tættere 
samarbejde med kommunerne på Sjælland og Lolland Falster. Symfoniorkesteret er blevet 
pålagt en reduktion i statsstøtten fra Kulturministeriet på ca. 10 mio. kr. For at sikre 
orkestrets eksistens, kræver det, at alle kommuner på Sjælland har mulighed for at indgå 
et samarbejde med orkestret og herigennem støtte det med 3-7 kr. pr. borger- i Hørsholms 
tilfælde ca. 125.000 kr.  
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager stilling til, om man vil 
indgå i et kommunalt partnerskab med Copenhagen Phil med op til 125.000 kr.   
 
Sagsfremstilling 
Copenhagen Phil er Sjællands symfoniorkester, som pt. søger at finde midler til deres 
orkester, idet de er reduceret med 10 mio. kr. i statsstøtte fra Kulturministeriet. De søger 
derfor kommunerne på hele Sjælland og Lolland Falster om at indgå i et kommunalt 
parternskab med dem. Beløbet på mellem 3-7 kr. pr. borger bliver for Hørsholms 
vedkommende ca. 125.000 kr.  
Med initiativet ”Et symfoniorkester kommer til byen” er der skabt et musikalsk tilbud til en 
hel by og dens borgere i alle aldre. I kraft af kommunens partnerskab med Copenhagen 
Phil vil Hørsholms borgere få mulighed for at opleve symfoniorkestret på tæt hold, da 
koncertbegivenhederne foregår ”ude af huset”. Copenhagen Phil har de seneste år haft 
fokus på at udvikle koncertbegivenheder, der er forankret hos så mange borgere som 
muligt, herunder skoler, plejehjem, institutioner mv.  
Koncertoplevelserne er følgende: 
  

-      Open Orchestra, en interaktiv symfonisk rejse gennem den klassiske musik, hvor 
publikum kan bevæge sig frit rundt blandt de spillende musikere. Konceptet kan 
både målrettes skolekoncerter og offentlige koncerter. 

-      Musik med mere, der bliver til i samarbejde med lokale musikskoler og deres elever, 
som medvirker i koncerten.   

-      Nytårskoncerter hvo symfoniorkesteret kommer på besøg og giver koncert. 
-      Klassiske koncerter som kan opleves i klasseværelser, gymnastiksale, parker, byens 

torve mv. (Se bilag 1). 
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Økonomi/personale 
Bidrag pr. kommune:                   3-7 kr. pr. borger i kommunen.  
Hørsholm har 25.000 borgere:        i alt 125.000 kr.  
 
Bilag 
-    Bilag 1: Copenhagen Phil, kommunalt partnerskab.pdf 
 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 13-12-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker ikke at indgå i kommunalt partnerskab med 
Copenhagen Phil og afviser derfor ansøgningen. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  8 
Acadre sagsnr.:   16/14298 
Journalnr.:   20.15.00A00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  13.12.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marie Kyhn 
 

Evaluering af Kulturdag 
 
Baggrund 
Hørsholm Kulturdag blev afholdt d. 19. august 2017. Det er 4. år, at Kulturdagen afholdes 
på Ridebanen i samarbejde med foreninger og institutioner i Hørsholm. Kulturdagen er, 
som tilbagevendende begivenhed, et stort tilløbsstykke for borgere i alle aldre i - og 
udenfor Hørsholm kommune.  
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager punktet til 
efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
Hørsholm Kulturdag blev i år afholdt lørdag d. 19. august. I alt deltog 19 Kultur og 
fritidsforeninger samt kulturelle institutioner: 

·         Aktiv Kunst 
·         Frivilligcenteret 
·         Hjerteforeningen 
·         HUI-fodbold 
·         HUI-ishockey 
·         Hørsholm Bibliotek 
·         Hørsholm og Omegns Jagtforening 
·         Hørsholm Rideklub 
·         Karen Blixen museet (to gratis rundvisninger i museets park) 
·         Kulturhus Trommen 
·         Lions Club 
·         Museum Nordsjælland 
·         Musikskolen 
·         Rungsted Kajakklub 
·         Rungsted-Hørsholm Floorball Klub 
·         Sjælsø Skakforening 
·         Stafet for Livet 
·         Ung i Hørsholm 
·         UNICEF 

  
I maj måned blev samtlige foreninger og institutioner inviteret til informationsmøde, 
vedrørende praktiske forhold omkring Kulturdagen. På samme møde opfordrede 
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administrationen også foreningerne til at bidrage i fordelingen af boder på Ridebanen, 
hvilket 3 foreninger hjalp administrationen med.  
  
Generelt var foreningerne glade og tilfredse med konceptet, besøgstallet og stemningen på 
dagen.   
  
Efter Kulturdagen blev der afholdt en evaluering med foreningerne, med det formål at få 
foreningerne involveret i, hvordan Kulturdagen kan gøres endnu bedre næste år. Der var et 
fint fremmøde, og der var store snakke om mulighederne for Kulturdagen.   
  
Generelt vil foreningerne gerne informeres så tidligt som muligt om datoen for det 
kommende års Kulturdag. Derudover var de meget positive i forhold til at blive inddraget 
tidligere i processen og dermed være med til at udvikle Kulturdagen via 
erfaringsudveksling, gode råd samt gensidig sparring. 

  
Administrationen hæfter sig ved, at foreningerne gerne vil være en mere aktiv del af 
Kulturdagen og bidrage i den tidlige start. Allerede i starten af 2018 vil de derfor blive 
inviteret til et indledende møde, hvor administrationen forbereder en idéudviklingscafé. 
Administrationen håber på, at foreningerne fremadrettet får mere ejerskab for dagen og 
derved også bliver mere selvkørende. 
 
Økonomi/personale 
Budgettet for Kulturdag 2017 er overholdt. 
 
Bilag 
-    Beskrivelse af foreningernes aktiviteter 
 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 13-12-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog administrationens orientering til efterretning. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  9 
Acadre sagsnr.:   17/10432 
Journalnr.:   00.22.04A00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  13.12.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 
 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 13-12-2017 
Administrationen orienterede om følgende: 
  
Status biograf:  
Billetter kan nu købes via www.kino.dk   
  
Status Café Trommen: 
Administrationen er nu tæt på at indgå aftale med forpagter. 
  
Rungsted Sejlklub: 
Kommunalbestyrelsen har uddelegeret beslutning om et klubhus til sejlklubben til 
havnebestyrelsen i Rungsted Havn 
  
Rejsegilde træningsskøjtehal:  
Der afholdes rejsegilde mandag d. 18. december kl. 13.00 
  
Fleksible sale:  
Der udsendes pressemeddelelse om lyden i de fleksible sale i forlængelse af nylig afholdt 
klassisk koncert. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 13-12-2017  Side 19 
 

 

Bilagsoversigt 
 
Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  
2 Åben Udstykning og frasalg Enghaven 38.pdf 2355457 
2 Åben Fredningsbestemmelserne vedr Bolbroengen 2355589 
3 Åben Model for beregning af tilskud til undervisning 2018 2406660 
4 Åben Bilag 1: Rammer for teater i Hørsholm Kommune 2404344 
7 Åben Bilag 1: Copenhagen Phil, kommunalt partnerskab.pdf 2408383 
8 Åben Beskrivelse af foreningernes aktiviteter 2389181 
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