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1. Formanden byder velkommen (Peter)
2. Kommentarer til sidste referat
3. Orientering om ny centerstruktur i rådhusadministrationen herunder 
evt. betydning for kulturområdet og for arbejdet i Fritids- og Kulturrådet 
(Henrik)
4. Udarbejdelse af høringssvar til dagsordenspunkt: ’Partnerskab i røgfri 
fremtid’ (alle)
5. Rådet drøfter det videre forløb med oplæg til kulturpolitik (alle)
6. Orientering om budgetprocessen (Henrik)
7. Orientering om Velfærd frem for mursten (Gitte)
8. Evt.

Ad.1.: Formanden bød velkommen.

Ad.2.: Ingen kommentarer – dog ønskes referatet offentliggjort tidligere.

Ad.3.: Den nye centerstruktur får ingen betydning for kulturområdet eller 
for rådets arbejde.

Ad.4.: Rådet drøftede dagsordenspunktet, og blev enige om følgende 
høringssvar: 
”Rådet har fuld forståelse for og bakker op om intensionerne med 
partnerskabet - især når det gælder foreninger med børne- og 
ungemedlemmer. For foreninger som primært henvender sig til voksne, 
opfordrer rådet til at overlade det til foreningerne at udarbejde en 
rygepolitik.”
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Gitte sender høringssvaret til Henriette. 

Ad.5.: Peter Brandi har samlet ideer og input fra rådets medlemmer og fra 
drøftelser på rådets møder i et oplæg som kan anvendes til det videre 
arbejde med en kulturpolitik. Oplægget sendes til rådets medlemmer 
sammen med dette referat. For at virkeliggøre visionerne i oplægget skal 
der udarbejdes handleplaner. 
Administrationen forventer at igangsætte arbejdet med kulturpolitikken 
medio 2020, og rådet bliver naturligvis en vigtig medspiller i dette arbejde. 

Ad.6.: Budgettet for 2020-2023 er vedtaget og godkendt. Administrationen 
lægger et punkt op til politisk beslutning om, hvordan besparelserne kan 
udmøntes. 
Puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter, som rådet er 
høringspart på, er ikke reduceret med det nye budget. 

Ad.7.: Alle brugerne fra Fritidshuset er nu genplaceret. Der har været 
diverse praktiske udfordringer, men brugerne er ved at falde godt på 
plads. 
Frennehus er godt i gang – Aktiv Kunst fra Gutfeldtsvej 3 er nu også flyttet 
ind i huset. 

Ad.8.:  
FOF Nord kommer fra 1/1 2020 til at hedde FOF Nordsjælland. 
Gitte foreslår nye datoer for møder i 2020 – forslag til mødedatoer bliver 
afstemt med kommunens budgetproces. Ugedag og tidspunkt på døgnet 
er passende for rådets medlemmer. Gitte inviterer i outlook. 

Forslag til mødedatoer i 2020:
3. februar 2020 kl. 17.00-18.30
30. marts 2020 kl. 17.00-18.30
(Ultimo april: Kommunalbestyrelsen mødes til aprilseminaret)
17. august 2020 kl. 17.00-18.30
(Ultimo august: Kommunalbestyrelsen mødes til augustkonferencen)
(Ultimo august: Alle interessenter inviteres til budgetdialogmøde) 
26. oktober kl. 17.00-18.30

 

Dato: 18.11.2019
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Center for Kultur og Fritid
Team Kultur og Idræt

horsholm.dk

Kontakt
Gitte Søby

Specialkonsulent
gso@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 5764


