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Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen (Peter)
2. Kommentarer til sidste referat
3. Drøftelse af regler og retningslinjer for behandling af høringssvar fra 
fritids- og kulturrådet (Peter)
4. Drøftelser om revision af kommunens kulturpolitik ud fra
medsendte dokument fra arbejdsgruppen Ældre og Kultur i
forbindelse med udarbejdelsen af ny ældrepolitik (alle)

a) Hvilke forhold/pointer i dokumentet skal der laves handleplaner 
på?

b) Hvilke forhold/pointer mangler i dokumentet?
c) Hvilke forhold/pointer er der for meget af i dokumentet?
d) …

5. Orientering om budgetprocessen (Henrik)
6. Orientering om Kulturdagen 2019 (Gitte)
7. Orientering om Velfærd frem for mursten (Gitte)
8. Evt. 

Peter: vil gerne udtrykke, at det er uheldigt, at rådet bliver taget som 
gidsel i en partipolitisk debat – principielt bør ingen rådsmedlemmer tage 
rådet ind i en partipolitisk debat. 

Ad.1.: Peter bød velkommen 

Ad.2.: Jerry spørger til genopretningsplanen - hvorfor rådet er høringspart i 
den ene genopretningsplan og ikke i den anden genopretningsplan. 
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Genopretningsplan 1 går på personalemæssige besparelser, hvor rådet 
ikke er høringsberettiget. Genopretningsplan 2 går på reduktion af puljer 
mm, hvor rådet er høringsberettiget.  

Ad.3.: Peter spørger til hvorfor rådets høringssvar vedr. genopretningsplan 
2 ikke er med som bilag til dagsordenspunktet i februar. 
Henrik: udvalget har modtaget rådets høringssvar, men høringssvaret er af 
tekniske årsager ikke blevet offentliggjort. Henrik undersøger, om vi 
efterfølgende kan offentliggøre høringssvaret på den ene eller anden del 
af kommunens hjemmeside evt. på samme side, som referaterne fra 
rådets møder ligger.
Peter: vil gerne at rådet får en tilbagemelding på indsendte høringssvar. 
Rådet drøftede fristerne for høringssvar. Rådet beder om høringsmateriale 
så tidligt som muligt.
Flemming beder om, at når de enkelte rådsmedlemmer sender høringssvar 
så er hele rådet med på mailen, så alle kan se alles svar. 

Ad.4.: Peter har udarbejdet et oplæg til skriv om kulturpolitik – på 
baggrund af arbejdet i gruppen ’Kultur og Ældre’. Oplægget er sendt til 
hele rådet forud for mødet.

a. Hvilke områder skal der laves handleplaner på? 

Gerne handleplan på et borgerhus!  

Opgave: Hvert medlem bedes melde tilbage med bud på hvad fx et 
borgerhus skal kunne, hvilke behov til et borgerhus er der ude i de 
foreninger som medlemmerne repræsenterer?

b. Hvilke forhold mangler/kan der være mere om? 

Unge, børnefamilier, friluftsliv, bedsteforældreordning (bedsteforældrene 
som kulturbærere og formidlere af kultur). Evt. hente inspiration fra 
projekt i Arboreret omkring bevægelighed/fremkommelighed

c. Hvilke forhold/afsnit skal ikke være i oplægget? 

Generel tilfredshed med indholdet – ikke nødvendigt at tage noget væk.

Ad.5.: Henrik orienterede om budgetprocessen – kommunen skal samlet 
finde budgetreduktioner på 60 mio. kr. – 45 mio. kr. på fagudvalgene og 15 
mio. kr. i tværgående projekter. SFKU skal som minimum finde 1.4 mio. kr. 
af de 45 mio. kr. 

Der inviteres til budgetdialogmøde den 28. august. 

Ad.6.: Gitte orienterede om Kulturdagen den 7. september 2019. Der er pt 
9 tilmeldte foreninger og der kommer forhåbentligt flere til.  
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Ad.7.: Gitte orienterede om Velfærd frem for mursten. Stort set alle 
aktiviteter fra Fritidshuset er nu genplaceret, og det næste skridt er nu at 
få tilpasset de nye lokaler til de nye brugere. 

Ad.8.: Peter reklamerede for et arrangement den 9.-10. juni i Den store 
lade (gl. Jagt- og Skovbrugsmuseum), hvor Museum Nordsjælland i 
samarbejde med Rollespilsakademiet vækker personerne fra Hirschholm 
Slot til live. 

Gitte bad om rådets input til et nyt navn til ejendommen på Rungstedvej 
23, hvor oplysningsforbund og foreninger rykker ind efter sommerferien. 
Rådet stemmer for navnet ’Foreningshuset Rungstedvej’

Næste møde: 23. september kl. 17-18.30 i Kulturhus Trommen. 

 


