
Mødereferat  

 

Sted: Loungen i Hørsholm Hallen 

 

Dato: Onsdag den 05 december 2018, kl. 19.30 

Deltagere: Niels Ryhding Pedersen, Michael Esmann, Søren Strand, , Henrik Duus Rosengreen,  Anders 

Budtz, Bent Fabricius, Anker Blauenfeldt, Helle Demuth. 

 

 

Afbud:              Mette Eickhoff 

Emne: Idrætsrådsmøde nummer 106 

  

Dagsorden: 

 

1. Velkommen 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Godkendelse af referat nr. 05.  

4. Fastlæggelse af næste møde. 

5. Idrætspulje - forbrug i 2017 og 2019 samt nye forslag 

6. Orientering vedr. Ny aftale med DGI.  

7. DIF undersøgelsen. 

8. Opfølgning St. Mødelokale 

9. Opfølgning møderække med Ketsjerklubberne.  

10. Fordeling af haltider. Fremlæggelse af tilrettet udkast. 

11. Orientering fra Idrætsrådets medlemmer. 

12. Eventuelt. 

 

 

Referat: 

Ad 2  



Godkendt 

Ad 3 

Godkendt 

Ad 4 

Næste møde fastlagt på forrige møde til den 29/1 kl. 19.30 i Loungen i Hørsholm Hallen. 

Nyt møde fastlagt til den 29/3 kl. 19.00 i St. Mødelokale i Idrætsbygningen efterfulgt 

Kl. 19.30 af repræsentantskabsmøde i Idrætsunionen. 

 

Ad 5  

Vedhæftet oversigt over indkøb/anlæg fra Idrætspuljen for 2017 + 2018. Udgifter til konsulentbistand til fx 

placering af nyt klubhus til udendørs idrætten er ikke medtaget. 

Ad 6 

Der findes en aftale mellem kommunerne i området samt DGI hvor DGI bla. kan leje faciliteter. Aftalen er 

blevet genforhandlet og på den baggrund er den blevet 8000,- billigere pr. år. 

 Ad 7 

IR drøftede økonomiparametrene i DIF kommuneundersøgelse. Målt alene på de økonomiske parametre 

indtager Hørsholm kommune en plads som nr 40 ud af 93 kommuner. Et fald på tre pladser siden 2013 

undersøgelsen. 

Der indgår i alt 7 økonomiske parametre, hvoraf de tre er baseret på spørgeskemaundersøgelse, medens de 

øvrige fire er indhentet i Danmarks Statistik. To parametre trækker Hørsholm kommune voldsomt ned, idet 

kommunen indtager en placering som nr 92 ud af 93 kommuner: 

 

1. Foreningernes vurdering af tilskudsmulighederne. IR konstaterede, at det primære tilskud er 

Aktivitetstilskuddet, som har været uændret i flere år, men som dog ofte indgår som et besparelsesforslag i 

de årlige budgetforhandlinger, hvilket IR hver gang tager afstand fra. IR erkender, at IR ikke efter 

afslutningen af budgetforhandlingerne udsender konkret information om evt. besparelser og herunder i 

relation til Aktivitetstilskuddet, at det videreføres uændret. Fsva Puljen til Kultur og Fritidsaktiviteter  og 

puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter havde IR gennemført en undersøgelse af de konkrete 

bevillinger i 2017 og 2018 til idrætslivet. Undersøgelsen viser, at kun få foreninger søger og kun få af disse 

ansøgninger nyder fremme. IR kan ikke umiddelbart pege på baggrunden for de få ansøgninger, men synes, 

at man bør overveje, hvorvidt betingelserne for at kunne få godkendt en ansøgning er for uklare og derfor 

afholder foreningerne for at søge eller om afgørelsen på fremsendte ansøgninger har været uforståelig og 

således over tid fremmet en opfattelse af, at det ikke nytter noget at søge.  

 

2. Udviklingen i driftsudgifters andel af de samlede udgifter på idrætsområdet er det andet område, hvor 

kommunen scorer lavt. Formålet med denne parameter er at se på, om der i løbet af den 4-årige periode 

sker en udvikling - positiv eller negativ - i udviklingen af driftsudgifterne. For Hørsholm kommune er 



placeringen nr 92 ud af 93 og et fald i forhold til 2013 undersøgelsen på 12 pladser et klart udtryk for at 

driftsudgifterne til idrætsområdet er reduceret i perioden. IR drøftede, hvorvidt dette er et udtryk for reelle 

reduktioner på driftsudgifterne til idrætsområdet eller om det er kommunens etablering af Facility 

Management, hvor en række driftsudfgifter flyttes ud af idrætsområdet, der slår igennem. IR hælder mest 

til det sidste, men må i givet fald forvente, at der i givet fald må være en stabilitet i indeværende 4 års 

periode, som i næste kommuneundersøgelse vil medføre et markant løft af Hørsholm kommune. 

 

IR fandt det i øvrigt uhensigtsmæssigt, at kommunens organisering medfører at det er uklart, hvad 

omkostningerne reelt er til på idrætsområdet i Hørsholm kommune  

 

På næste IR møde vil der blive fremlagt en analyse af kommuneundersøgelsens behandling af 

idrætsfaciliteter. I den forbindelse bad IR om, at analysen afsluttes med en handleplan 

 

Ad 8 

Mødelokalet i Idrætsbygningen har flere gange ikke været ryddet op og rengjort når Senior Idræt skulle 

bruge det til gymnastik.  

Lokalet bliver den ene aften brugt til et ishockeys holds julefrokost, for dagen efter at skulle bruges til 

gymnastik. Det er op til brugerne at efterlade lokalet som det er blevet modtaget. Lokalet er omfattet af en 

rengøringsordning, hvor gulvet bliver vasket en gang pr. uge.  

Idrætsparken finder som regel frem til de ”skyldige” og det blev foreslået at de fik en regning for på en 

ekstra rengøring. 

Ad 9 

Anker som er repræsentant for ketsjerklubberne har uden held forsøgt kontakt med disse. Anker fortsætter 

at forsøge at komme i kontakt med dem. 

Ad 10 

Udkastet omkring retningslinjer for halfordeling blev kort gennemgået med tilføjelser og input fra sidste 

møde. Alle blev bedt om at læse det igennem til næste møde. 

Ad 11 

Udgik da klokken var blevet mange. 

Ad 12 

Henrik bad alle reservere den 7/3. da idrætsudøvere vil blive hyllet, samt lederprisen for idrætten vil blive 

uddelt. Det hele foregår på Mercedes. Nærmere følger. 

Michael arbejder for at finde en afløser for Jens Kam som repræsenterer skolerne. Jens er gået på pension. 

 


