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Dagsorden

1. Formanden byder velkommen (Peter)
2. Fælles drøftelse af hvordan Fritids- og Kulturrådet kan arbejde 

strategisk for området (alle)
a. Hvordan kan erfaringerne fra IDANs rapport om §35, stk. 

2 udvalget overføres til en Hørsholm kontekst? Alle bedes 
læse s. 139-153 i rapporten: 
http://www.idan.dk/vidensbank/udgivelser/folkeoplysnin
gen-i-kommunerne-en-analyse-af-kommunale-noegletal-
paa-folkeoplysningsomraadet/e01cf273-9d6c-47e3-9237-
a704008b3b1b 

b. Videre proces og drøftelse af rådets strategiske arbejde 
for området

3. Forslag til møder i 2019: 
a. Mandag den 21. januar
b. Mandag den 8. april
c. Mandag den 3. juni
d. Mandag den 23. september
e. Mandag den 18. november

4. Spørgsmål til hvorfor politiske partier skal betale for telt til 
kulturdagen

5. Orientering om arbejdet i arbejdsgruppen Ældre og Kultur i 
forbindelse med udarbejdelsen af ny ældrepolitik (Peter, Jørgen 
og Jerry)

6. Spørgsmål til takster i Kulturhus Trommen
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7. Orientering om status og proces for Velfærd frem for mursten 
(Gitte)

8. Evt. 

Ad.1.: Peter bød velkommen og efter ønske fra Jerry og Jørgen blev der 
tilføjet pkt. 4 og pkt. 6 til dagsordenen

Ad.2.: Da ikke alle i rådet havde læst afsnittet omkring § 35, stk. 2 udvalget 
blev rådet enige om at udsætte punktet til næste møde. Gitte 
genudsender linket til rapporten samt opsamlingen fra sidste møde 
omkring rådets drøftelser af det strategiske arbejde for området. 

Ad.3. Datoerne for møder i 2019 blev godkendt – Gitte sender outlook 
invitationer ud.

Ad.4.: Administrationen har i referat fra møde i Fritids- og Kulturrådet den 
28. maj svaret følgende på samme spørgsmål:
Kulturdagen har færre budgetmidler end tidligere, og det er reelt en 
udfordring, at få enderne til at hænge sammen. I år (2018) 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.

Flemming anbefalede desuden, at Jørgen kan kontakte Henrik Klitgaard, 
som ifølge Flemming har været ind over beslutningen. 

Ad.5.: Rådets repræsentanter i arbejdsgruppen berettede, at der har 
været afholdt 2 møder i arbejdsgruppen, og der er et godt konstruktivt 
arbejde i gruppen. Arbejdsgruppen har defineret ældre som borgere 60+. 
Gruppen har blandt andet fokus på fysiske rammer fx etablering af et 
borgerhus. 
Der er inviteret til Borgermøde den 19. november kl.17.30 i Trommen med 
spisning. Alle er velkomne, og her bliver de foreløbige tanker fra grupperne 
præsenteret. Tilmelding på www.horsholm.dk/politik/aeldreudvalg

Ad.6.: Henrik: Kommunens takstblad blev politisk vedtaget den 29. oktober 
- alle takster blev godkendt på nær taksterne for Lilletrommen og 
Storetrommen, som skal drøftes i SFKU og derefter godkendes endeligt i 
KB. Trommens hjemmeside bliver opdateret med de nye takster, når 
taksterne er blevet politisk godkendt. 
Hvis der er konkrete spørgsmål til taksterne, er alle meget velkomne til at 
kontakte Trommens administration for svar. 
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Rådet drøftede hvilke priser foreninger kan forvente at skulle betale for at 
anvende Trommens lokaler, og rådet besluttede, at formanden sender en 
henvendelse til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget med følgende budskab:  

Rådet indstiller til, at SFKU på det kommende møde ser med velvilje på at 
priserne for leje af lokaler i Kulturhus Trommen svarer til det som de fleste 
foreninger i kommunen kan betale. 

Ad.7.: Gitte orienterede kort om Velfærd frem for mursten og processen 
med oplysningsforbundene.

Ad. 8.: Intet. 


