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Dagsorden

1. Næstformanden byder velkommen (Flemming)
2. Opfølgning på fællesmødet med Sport-, Fritid- og 

Kulturudvalget og Idrætsrådet
3. Drøftelse af regnskabsskema til foreninger som modtager 

tilskud fra kommunen (Gitte)
4. Priser/takster i Trommen (Henrik)
5. Persondataforordningen (Gitte)
6. Nyt om Kulturdag 2018 (Gitte)
7. Orientering om sommeraktiviteter 2018 (Gitte)
8. Orientering om budgetproces 2019-2022 (Henrik)
9. Orientering om status og proces for Velfærd frem for 

mursten (Gitte)
10. Evt.

Ad.1.: Flemming bød velkommen. Da Henrik måtte melde afbud til 
mødet, udgik pkt. 4 og pkt. 8 fra dagsordenen. Henrik svarer på pkt. 
4 på mail til rådet snarest muligt.

Ad.2.: Flemming fortalte om fællesmødet med SFKU, hvor rådene 
præsenterede sig for politikerne. 
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Jerry ytrede ønske om, at der ved et fremtidigt møde med SFKU 
bliver afholdt et formøde i Fritids- og Kulturrådet. 

På fællesmødet blev det drøftet, at kommunens politikker på 
området skal revideres i den kommende valgperiode. Politikerne 
beslutter, hvilken rækkefølge revision af politikkerne skal ske. 

Ad.3.: Gitte præsenterede tilskudsskemaet og fortalte om 
baggrunden for udarbejdelse af skemaet. Rådet havde ingen 
kommentarer til skemaet, og skemaet vil snarest blive sendt ud til 
foreninger i kommunen.

Ad.4.: Punktet udgik, men Henrik sender snarest svar på spørgsmålet 
omkring takster til rådets medlemmer. 

Ad.5.: Gitte orienterede kort om, at der findes rigtig god information 
om hvilken betydning persondataforordningen får for foreninger på 
Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside 
https://frivillighed.dk/nyheder/ny-guide-regler-for-behandling-af-
persondata-i-foreninger  og på DIFs hjemmeside: 
https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2018/januar/201
80130_ny_pjece_om_persondataloven 

Derudover inviterer Frivilligcenteret i Hørsholm til gratis kursus om 
persondataforordningen den 6. juni. Kurset er henvendt til 
medlemmer af Frivilligcenteret. Tilmelding sker til Frivilligcentret 
snarest muligt på tlf. 29 26 20 40 eller mail@frivillighorsholm.dk  

Læs mere om kurset her: 
https://www.frivillighorsholm.dk/nyheder/476-
persondataforordning 

Jerry: bemærk, at kulturelle foreninger nu også kan blive medlem af 
Frivilligcenteret – Frivilligcenteret har ændret sine vedtægter til også 
at optage kulturelle foreninger som medlemmer.  

Ad.6.: Gitte orienterede om kulturdagen, som er lørdag den 1. 
september 2018. Der har været inviteret til 2 cafedialogmøder med 
foreninger og andre interesserede og pt. er der 12 tilmeldte 
foreninger/grupper/institutioner til Kulturdagen. 
Der er stadig mulighed for at tilmelde sig Kulturdagen via dette link 
(tilmeldingfrist 31. maj): https://www.horsholm.dk/borger/kultur-
og-fritid/nyheder-og-begivenheder/kulturdag 

Jørgen: hvorfor skal politikerne betale for deres pavillon? Gitte har 
vendt spørgsmålet med Henrik, og begrundelsen er, at kulturdagen 
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har færre budgetmidler end tidligere, og det reelt er en udfordring, 
at få enderne til at hænge sammen. I år er der f.eks. skåret ned for 
koncertaktiviteterne, da der ikke er økonomi til at opretholde det 
tidligere niveau.  Pladsmæssigt er vi også udfordret, og det er ikke 
muligt at have flere boder/pavilloner på Ridebanen. Med en større 
deltagelse at politiske partier på Kulturdagen kan konsekvensen 
være, at vi må sige nej til andre foreninger, eller at boder/pavilloner 
skal placeres andre steder end på Ridebanen.
 
Jerry: hvordan har der været inviteret til cafedialogmøderne? Gitte 
har undersøgt spørgsmålet, og administrationen har inviteret til 
møderne via mail til foreninger på vores foreningsliste. 

Ad.7.:  Gitte orienterede om kommunens sommeraktiviteter (uge 
27-32), som en stor del af kommunens foreninger står bag. 
Med stor hjælp fra Røde Kors kan vi også tilbyde kommunens nye 
borgere at deltage i sommeraktiviteterne. Tilmeldingen for denne 
gruppe borgere sker ved, at Røde Kors tilmelder de nye borgere 
senest den 4. juni kl. 12.00. 

Tilmelding for borgerne åbner den 6. juni kl. 20.00.

Ad.8.: punktet udsættes.

Ad.9.: Gitte orienterede om Velfærd frem for mursten.

Ad.10.: Nete: kan man have en hjemmeside for rådet eller få 
informationer om tilskudsmuligheder til at ligge længere fremme på 
kommunens hjemmeside. 
Gitte: vi får desværre ikke lov til at lægge informationer om rådet 
eller tilskudsmuligheder længere frem på hjemmesiden, men Gitte 
viste på mødet, hvor informationerne kan findes på hjemmesiden, 
og diverse links til hjemmesiden er efterfølgende sendt til rådet. 

Næste møde: 3. september kl. 17.00 i Kulturhus Trommen, 
mødelokale Ewald. 


