
1/3

Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen (Peter)
2. Orientering om Budgetaftalen 2018-2021 (Henrik)
3. Orientering om status og proces for Velfærd frem for 

mursten (Gitte)
4. Formandens beretning fra året der er gået (Peter)
5. Status fra hver enkelt medlem: hvem repræsenterer I? 

Hvilke forventninger/håb/drømme har I til området 
fremadrettet? (alle medlemmer)

6. Procedure for rådet i forbindelse med ny valgperiode (Peter)
7. Fastlæggelse af møder i 2018 fx:

Mandag den 19. februar
Mandag den 9. april
Mandag den 28. maj 
Mandag den 3. september
Mandag den 5. november

8.  Evt.

Ad.1.: Peter bød velkommen.

Ad.2.: Henrik orienterede om budgetaftalen 2018-2021.

Kjeld spurgte til puljerne og ansøgningsfrister for puljerne.
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På kultur- og fritidsområdet er der 3 puljer: Kultur- og fritidspuljen, Puljen 
til primært nye og nyskabende aktiviteter og Kulturhuspuljen. Puljerne kan 
søges løbende. 

Ad.3.: Gitte orienterede om Velfærd frem for mursten, hvor den første 
genplacering af brugere står lige for: Aktiv Kunst fra Hannebjerg bliver 
genplaceret i den gamle tandpleje på Usserød Skole. Fokus den kommende 
tid bliver på at finde genplacering til brugerne fra Fritidshuset – og i første 
omgang primært oplysningsforbundenes aktiviteter, da 
oplysningsforbundene lægger program for efteråret 2018 allerede i løbet 
af foråret 2018. 

Fritids- og kulturrådet skal endelig kontakte Gitte, hvis der kommer 
spørgsmål til Velfærd frem for mursten fra de medlemmer som rådet 
repræsenterer. 

Ad.4.: Gitte uddelte en oversigt over hvilke punkter rådet har haft til høring 
i 2016 og 2017. Rådet er blevet hørt to gange i løbet af 2017, og begge 
gange har Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets beslutning ligget i tråd med 
rådets høringssvar. 

Peter Brandi aflagde beretning: Rådet er rigtigt godt tilfredse med 
administrationens betjening af rådet. Der har været et lidt dårligt 
fremmøde fra repræsentanten fra de selvorganiserede, men selvfølgelig 
svært at få en suppleant fra den gruppe. 
Rådet har fungeret godt med kvartalsvise møder og mails undervejs 
mellem møderne. 

Ad.5.: Punkt: 5 bliver udsat til februarmødet.

Ad. 6.: Der skal inviteres til valgmøde hvor repræsentanterne for de 
selvorganiserede og øvrige kulturelle foreninger skal vælges. Mødet skal 
gerne ligge i uge 9-10. Gitte sørger for at udarbejde annoncen til 
Ugebladet. Gitte koordinerer en dato med Peter og Kjeld Flemming. Peter 
foreslår, at udvalgsformanden bliver inviteret til valgmødet. 

Der er til kommunalvalget opstillet kandidater, som også på nuværende 
tidspunkt sidder i brugerrådene. Såfremt disse kandidater bliver valgt ind i 
kommunalbestyrelsen, skal rådene overveje at forholde sig til den 
situation, hvor repræsentanter i rådet både repræsenterer sit 
foreningsmæssige bagland og sit politiske bagland. Rådet håber ikke det 
bliver et problem. 

Ad.7.: Mødeforslagene er godkendt. Møderne i 2018 bliver: 
Mandag den 19. februar
Mandag den 9. april
Mandag den 28. maj 
Mandag den 3. september
Mandag den 5. november
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Ad.8.: intet. 

Dato: 09.11.2017

Center for Kultur og Fritid
Team Kultur og Idræt

horsholm.dk

Kontakt
Gitte Søby

Specialkonsulent
gso@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 5764


