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Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:    

1. Formanden byder velkommen (Peter) 

2. Kommentarer til sidste referat 

3. Drøftelse af Suppleanter/stedfortrædere på møderne 

4. Kommunens Kulturpolitik. Opsamling på og drøftelser af den opgave 

som rådet gav sig selv på sidste møde: 

Opgave: Hvert medlem bedes melde tilbage med bud på hvad fx et Opgave: Hvert medlem bedes melde tilbage med bud på hvad fx et Opgave: Hvert medlem bedes melde tilbage med bud på hvad fx et Opgave: Hvert medlem bedes melde tilbage med bud på hvad fx et 

borgerhusborgerhusborgerhusborgerhus    skalskalskalskal    kunne, hvilke behovkunne, hvilke behovkunne, hvilke behovkunne, hvilke behov    til et borgerhustil et borgerhustil et borgerhustil et borgerhus    er der ude ier der ude ier der ude ier der ude i    de de de de 

foreningerforeningerforeningerforeninger    som medlemmerne repræsenterer?som medlemmerne repræsenterer?som medlemmerne repræsenterer?som medlemmerne repræsenterer?    

5. Orientering om budgetprocessen (Henrik) 

6. Orientering om proces med evaluering af Kulturdagen (Gitte) 

7. Orientering om Velfærd frem for mursten (Gitte) 

8. Evt. 

 

Ad1.: Peter bød velkommen.  

 

Ad2.: Ingen bemærkninger til referatet 

 

Ad3.: Da punkt 3.  vedr. deltagelse af suppleanter/stedfortræder i 

møderne ikke var beskrevet i dagsorden til mødet, men opstod pga. det 

store fravær til det aktuelle møde, foreslog Jerry at 

stedfortrædere/suppleanter fremover får tilsendt indkaldelser med 

dagsordener og referater på samme måde som Handicaprådet, så de er 

forberedt hvis de skal træde til. Det er utilfredsstillende, at halvdelen af 

rådets medlemmer ikke selv deltager eller har sendt en stedfortræder. Der 

 

 

Referat 
 

Sted: Kulturhus Trommen - Spiessalen 

Dato: 23. september 2019 kl. 17.00 

  

Deltagere: Peter Brandi 

Flemming Eilsø 

Pia Eschelsen 

Jerry Ritz 

Henrik Duus Rosengreen (adm.) 

 

Afbud: Janet Chemnitz 

Nete Wang 

Jørgen Eirfeldt 

Jette Nielsen 

Gitte Søby (adm., referat) 

 

 

  

Emne: Møde nr. 33 i Fritids- og Kulturrådet 



 

 

  

Møde nr. 32 Dagsorden

 

2/4 

var ikke tilslutning til dette forslag. Det blev besluttet at det er 

medlemmernes ansvar at videresende dagsordener og referater til 

suppleanter. Suppleanter bør stå på listen over udvalgets medlemmer og 

offentliggøres.  

Gitte sørger for at udsende den opdaterede liste til rådets medlemmer. 

 

Ad4.: Flemming har skrevet til alle formændene i juni måned men der 

ingen der har responderet på henvendelsen. Måske fordi behovet ikke er 

så stort. 

 

Janet har forespurgt i lokalafdelingen for folkeoplysning og har 

modtaget nedenstående, uredigerede input til spørgsmålet fra 

seneste møde vedr. borgerhus som er sendt til Fritids- og 

Kulturrådet: 

  

Hvad et medborgerhus skal kunne;;;;    

  
- Foredrag (gerne sal med plads til op til 2-300 personer + 

mikrofon/headset, musikanlæg, projektor i loftet) 

- Sommerhøjskole (lokale med plads til 30-40 personer) 

- Undervisning i kreative hold – faglokaler (keramik m.m.) 

- Fælleskøkken – til madlavningskurser + fællesspisning for vores 

kursister + evt. ledsagere 

- Motionslokaler der er ledige i dagtimerne (meget efterspurgt!) 

Der skal være plads til op til 25 personer + indrettet med 

gulvmåtter, spejle, pilatesbolde m.m. 

- Klasselokaler med plads til sprogundervisning m.m. (projektor i 

loftet + højttalere. 

- Undervisningslokaler med klaver til instrumentalundervisning 

- Undervisningslokaler med plads til korsang (+ klaver, højttalere 

m.m.) 

  

 

Pia udtrykte stor glæde ved at de har Fuglesanghus men kunne godt ønske 

sig: 

- En stor sal 

- Stort køkken 

- Inventar til foredrag, foreningernes generalforsmling 

- Mulighed for udlejning 

- Kontor og administration 

- Kaffemøder m. aviser 

- Levende værksteder 

- Folkeoplysning, musikskole, forsamlingshus 

 

Vi har et fint kulturhus men har brug for et borgerhus som kan noget 

andet. 

 

Jerry nævnte muligheden for: 

- Folkeoplysnings- og foreningsaktivitetere 
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- Møder, kurser 

- Nye fælleskaber 

- Aktiviteter på tværs 

- Udlejningsvirksomhed eller andre konstruktioner som kan være 

med til at betale huselejen 

 

Peter nævnte:  

- Vandreudstillinger 

- Museumsudstillinger med plancher 

- Udstillinger om Hørsholm 

 

Rådet besluttede at udsætte drøftelsen om Kulturpolitikken til næste 

møde. 

 

Ad5.: Henrik orienterede om budgetprocessen: 

 

- Der er aftalt 5 politiske forhandlingsmøder 

- 1. Behandling af budgettet i Økonomiudvalget den 26. September 

- 1. Behandling af budgettet iKommunalbestyrelsen den 7. Oktober 

- 2. Behandling I Økonomiudvalget den 23. Oktober 

- 2. Behandling I Kommunalbestyrelsen den 4. November, hvor der 

vil være en underskrevet budgetaftale. 

 

Kl og regeringen har indgået en lidt mere lempelig budgetaftale for 2020 

og selskabsskatterne betyder flere indtægter til Hørsholm I 2020. Derfor 

ser den økonomiske situation lidt bedre ud end først antaget. På trods af 

dette skal der alligevel findes ml. 35-45 mio. Kr. I 2020 og de følgende år. 

 

 

 

 

Ad6.: Evaluering af Kulturdagen vil foregå I flere tempi.  

 

1. Evaluering med borgere I Kulturhus Trommen samt en digital 

evaluering. 

2. Evaluering med eksterne samarbejdspartnere, frivillige arrangører, 

foreninger samt Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet. 

3. Evaluering med interne samarbejdspartnere foregår I løbet af 

erteråret og vinteren. 

 

 

Ad7.: Genhusning af foreninger og aftenskoler er bed at være på plads. 

 

- Fritidshuset har kun få aktiviteter tilbage og de sidste brugere 

flytter når andre lokaler færdiggøres I løbet af efteråret 

- Frennehus er klar til brug og indflytning  

- Forenmingshuset Rungstedvej er klar til brug og indflytning 

- Sophielund forventes klar til indflytning medio oktober 

- Idrætsparken(møderum/multirum) forventes klar til indflytning 

medio oktober 



 

 

  

Møde nr. 32 Dagsorden

 

4/4 

- Gymnastiksale(Stampen, Sophielund, Rådhushallen) er taget I brug 

 

  


