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

4. Orientering om status og proces for Velfærd frem for mursten 
(Gitte)

5. Evt. 

Ad.1.: Peter Brandi bød velkommen og bød især velkommen til Peter 
Jønsson som er ny leder af Kulturhus Trommen. Peter Jønsson 
præsenterede sig for rådet. 

Rådet blev enige om at flytte pkt. 3 på dagsordenen til at være en del af 
drøftelserne under pkt. 2.  
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Ad.2.: Rådet drøftede afsnittet fra IDAN rapporten og konkluderede, at 
rapporten giver en godt billede af hvor forskelligt landets kommuner 
arbejder med §35, stk. 2 udvalgene, men at der ikke er konkrete 
anbefalinger vedr. § 35, stk. 2 rådene, som kan bruges direkte i en 
Hørsholm Kommune kontekst. 

Rådet drøftede et forslag om at rådet står bag et oplæg til revision af en 
kultur- og fritidspolitik, og blev enige om at rådet gerne vil arbejde for et 
sådan oplæg til en politik. 

Rådet gennemgik egne drøftelser fra 3. september 2018 og konstaterede, 
at resultaterne fra drøftelserne ligger godt i tråd med udarbejdelsen af en 
fritids- og kulturpolitik. 

Drøftelser om tilgængelighed til naturen, hvor rådet godt kan spille en 
aktiv rolle. 

Oplægget fra arbejdsgruppen til ældrepolitikken er ganske universelt og 
pointerne fra arbejdspapiret kan godt oversættes til alle aldersgrupper. 

Til næste møde i Fritids- og Kulturrådet opfordres rådet til at overveje ud 
fra arbejdspapiret til ældrepolitikken hvilke forhold/pointer som skal laves 
handleplaner på. Hvilke forhold/pointer mangler i arbejdspapiret – hvilke 
forhold/pointer er der for meget af i arbejdspapiret?

Til orientering er her et link til den gældende kulturpolitik: 
https://www.horsholm.dk/media/1227/kulturpolitik.pdf 

Ad.4.: Gitte orienterede om status på Velfærd frem for mursten, hvor der 
fortsat er meget stort fokus på dialogen med brugerne – og sammen med 
brugerne at finde de gode løsninger på nye placeringer af brugere. 

Ad.5.: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker fremadrettet at få tilsendt 
referater fra rådets møder. 
Gitte vil som hidtil sende referater fra rådets møder til godkendelse i rådet 
med en frist på ca. 10 dage til kommentarer inden referatet bliver lagt på 
kommunens hjemmeside. Rådet ønsker et fast punkt på dagsordenen, som 
hedder: ”kommentarer til sidste referat”.  
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