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Dagsorden

1. Status på budgetforhandlingerne
2. Status på ”Velfærd Frem for mursten”
3. Status på Kulturdagen den 19. august
4.   Eventuelt

Ad.1.: Henrik orienterede om budgetprocessen. 
Materialet til politikernes budgetseminar er offentligt tilgængeligt på 
www.horsholm.dk den 18. august.
Alle interessenter inviteres til budgetdialogmøde den 30. august på 
Hørsholm Rådhus.
Der er høringsfrist for budget 2018-2021 den 3. september.

Alt budgetmaterialet er allerede på nuværende tidspunkt tilgængeligt i 
form af dagsordenspunkter for Økonomiudvalget den 21. juni. 

Jørgen Eirfeldt er ny repræsentant for LOF og erstatter derved Finn Kjær i 
Fritids- og Kulturrådet. Jørgen og rådets medlemmer præsenterede sig for 
hinanden. 

Ad.2.: Gitte orienterede om Velfærd fremfor mursten. 
Til politikernes augustkonference (budgetseminar) skal politikerne 
behandle materiale om Hørsholm Mølle, Gutfeldsvej 3 og Det gamle 
rådhus. Processen kommer til at være den samme som sidste år, hvor det 
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forventes, at politikerne i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen 
træffer beslutning om salg/ikke salg af de enkelte ejendomme. 

Arbejdet med genplacering af brugerne fra Fritidshuset er i gang, og de 
enkelte brugergrupper bliver løbende involveret. 

Ad.3.: Gitte orienterede om kulturdagen den 19. august. I år bliver 
Rungstedvej spærret ved Ridebanen, så Kulturdagen både foregår på 
Ridebanen, i Hovedgaden og ned mod Kulturhus Trommen. Gågadens 
butikker har åbent til kl. 18.00. 

Peter beklagede, at Skt. Georgs Gilderne ikke er blevet inviteret, og at der 
efterfølgende ikke har været plads at få. 

Administrationen tager til efterretning, at tilmeldingsprocessen kunne 
være bedre, og kommunen vil efter kulturdagen invitere til evaluering af 
planlægningen af Kulturdagen, så vi sikrer den bedst mulige planlægning 
fremadrettet.  

Der er mulighed for, at foreninger og andre kan sælge (eller uddele gratis) 
kaffe og kage i løbet af kulturdagen. Jagtforeningen må også gerne dele 
smagsprøver på dyr ud

Ad.4.: Næste møde er 6. november kl. 17.00-18.30.


