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Dagsorden

1. Formanden byder velkommen og orienterer om rammerne 
for rådets arbejde (Peter)

2. Rådet konstituerer sig (Peter)
3. Rådets medlemmer præsenterer sig for hinanden (alle)

o Hvem repræsenterer I
o Hvilke forventninger/håb/drømme har I til området 

fremadrettet
o Hvilke området kunne I godt tænke jer at rådet 

fokuserer på
4. Forventninger og ønsker til en eventuel ny prisuddeling 

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

mursten (Gitte)
7. Evt.

Ad.1.: Peter bød velkommen og især velkommen til de to nye medlemmer 
Jerry og Nete.
Peter orienterede om rammerne for Fritids- og Kulturrådet. 

På opfordring fra Jerry byttede vi om på pkt. 2 og 3 på dagsordenen. 

Ad.3.: 
Rådets medlemmer præsenterede sig selv. 
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Jerry repræsenterer Hørsholm Kulturelle Samvirke (Musikforeningen, 
biografens støtteforening, Hørsholm Jazzkompagni, Hørsholm Fotoklub, 
Øresound) samt øvrige kulturelle foreninger. 

Nete repræsenterer gruppen af selvorganiserede, som jo er en lidt svær 
gruppe at definere klart og tydeligt, men som måske lettest kan defineres 
’negativt’ dvs. de personer som ikke er organiseret gennem en fast og 
formel struktur, men som agerer alene eller som mødes på ad hoc basis.

Ad.2.: Formandskabet (Flemming og Peter) var villig til genvalg, og da der 
ikke var modkandidater blev Peter valgt til formand og Flemming til 
næstformand

Ad.4.: Henrik præsenterede et forslag fra politisk side om at afholde en ny 
prisuddeling, hvor frivilligheden og foreningsområdet skal fejres. Altså en 
fest for frivilligheden.

Efter en debat om punktet var der enighed om, at administrationen 
arbejder videre med projektet, og såfremt der er politisk vilje til at 
gennemføre en ”kulturpris”, vil rådet gerne deltage i den praktiske 
udformning.

Henrik: et sådan arrangement skal ind i budgetprocessen, og det kunne 
sikkert være interessant at få repræsentanter fra rådet i en arbejdsgruppe. 
Punktet kommer på dagsordenen igen, hvis der er politisk vilje til at 
administrationen skal arbejde videre med forslaget. 

Ad.5.: Henrik gennemgik processen for budgettet 2019-2022. 
Den 11. april sendte administrationen en mail til rådet med invitation til 
budgetdialogmøde den 25. april kl. 19.00-20.30. 

Ad.7.: Rådet vil fortsat holde møder om mandagen kl. 17.00-18.30.
Kommende møder i rådet er: 

  Mandag den 28. maj kl. 17.00-18.30

  Mandag den 3. september kl. 17.00-18.30

  Mandag den 5. november kl. 17.00-18.30

Flemming: efterspørger en skabelon til at aflægge tilskudsregnskab jf. 
ændringer af folkeoplysningsloven. Gitte vil snarest sørge for at der bliver 
udarbejdet en sådan model.

Jerry: rejser spørgsmålet om hvorfor foreninger skal betale store summer 
for leje af Trommen. Efterspørger øget gennemsigtighed i forhold til 
priserne for leje af Trommen fx på Trommens hjemmeside.  
Gitte/Henrik vender tilbage med svar.

Jørgen: hvorfor skal politiske partier betale for leje af telte til kulturdagen? 
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Gitte/Henrik vender tilbage med svar.

Rådet skal gerne melde suppleanter ind til Gitte.

Gitte sender en samlet mail/telefonliste til rådet.


