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Dagsorden

1. Formanden byder velkommen (Peter)
2. Forventninger og ønsker til en eventuel ny prisuddeling 

vedr. frivillige ledere og instruktører (Henrik)
3. Orientering om budgetproces 2019-2022 (Henrik)
4. Orientering om status og proces for Velfærd frem for 

mursten (Gitte)
5. Orientering om valgproces – valg af repræsentanter for ’de 

selvorganiserede’ og ’øvrige kulturelle foreninger’ (Peter)
6. Orientering om proces med at kigge på politikkerne på 

området – Kulturpolitik, Idrætspolitik mm. (Gitte)
7. Evt.

Ad.1.: Peter bød velkommen og tilføjede et punkt på dagsordenen: 
høringssvar vedr. model for lokaletilskud til oplysningsforbundene 

Ad.2.: punktet udsættes til næste møde. Henrik vil forud for næste møde 
sende en mail til rådet med mere info. 

Ad.3.: Gitte orienterede om budgetprocessen, hvor der på kultur- og 
fritidsområdet skal findes budgetreduktioner på ca. 600.000 kr. Alle 
interesserede bliver inviteret til et budgetdialogmøde i marts. 

Ad.4.: Gitte orienterede om nyt fra Velfærd frem for mursten. Siden sidste 
møde er der truffet politisk beslutning om: 
Fritidshusets aktiviteter skal være genplacerede fra og med 1. januar 2019. 
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Rådet anførte at mange hold fra efterårsprogrammet går ind i 
januar/februar måned, hvorfor det vil være mere optimalt, hvis 
aktiviteterne kan blive i Fritidshuset til 1. april 2019. 

Enghave 38: Der er truffet politisk beslutning om, at kommunen forlænger 
brugsaftalen med jagtforeningen til 1. december 2024, og at der skal være 
flere brugere og flere aktiviteter i huset. 

Børne- og skoleudvalget har godkendt at sende videre til 
Økonomiudvalget, at kommunens specialområde skal samles på Stampevej 
og Lundevej. Punktet afventer endelig beslutning i Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. 
Samling af specialområdet kan få betydning for kultur- og fritidsområdet 
ved at Usserød Skole måske skal bruge de lokaler, som Aktiv Kunst har fået 
midlertidig brugsret til. Derudover kan samling af specialområdet betyde 
at andre kommunale ejendomme bliver frigjort – fx A-huset (det gamle 
menighedshus) og disse andre bygninger kan vi muligvis få lov til at 
genplacere brugere i.

Kjeld Sivertsen spurgte til status for Gutfeldtsvej 3. Der er endnu ikke 
truffet beslutning om salg/ikke salg af Gutfeldtsvej 3, men direktionens 
anbefaling i forbindelse med augustkonferencen 2017 var, at Gutfeldtsvej 
3 skal sælges. Når vi er kommet videre med at se på 
genplaceringsmulighederne ved evt. at få frigjort andre kommunale 
ejendomme, så lægger vi en sag op politisk, hvor der skal tages stilling til 
salg/ikke salg af Gutfeldtsvej 3. 
 
Rådet drøftede mulighederne for at arbejde for et kulturhus i det gamle 
jagt- og skovbrugsmuseum. Flere foreninger synes der er interessante 
perspektiver i at kommunen får råderet over bygningerne i det gamle jagt- 
og skovbrugsmuseum. 

Ad.5.: Peter orienterede om valgprocessen, hvor der skal vælges to 
repræsentanter – en repræsentant for gruppen af ’øvrige kulturelle 
foreninger’ og en repræsentant for gruppen af ’selvorganiserede’. Skiftet i 
rådet er pr. 1. april. 

Ad.6.: Gitte orienterede om, at vi i løbet af året kommer til at kigge på 
områdets politikker. Administrationen sætter en proces i gang, hvor vi 
lægger op til en høj grad af involvering af både brugerrådene og borgere 
og foreninger generelt set. 

Ad.7.: høringssvar vedr. lokaletilskud. Rådet anbefaler model 1. Peter 
skriver et formelt høringssvar til Marie Kyhn fra Kultur og Idræt. 

I forbindelse med Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde den 23. maj 
bliver både Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet inviteret til at 
præsentere sig selv og til at fortælle om rådenes arbejde og fremadrettede 
ønsker og visioner. Særskilt invitation bliver sendt ud hurtigst muligt til 
rådet. 


