ALLERØD
KOMMUNE

Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017
Møde nr. 3
Mødet blev holdt mandag den 10. marts 2014 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:29.
Medlemmer: Formand - John Jensen (D), Thomas Kirkegaard (C), Agnete Fog (B), Theodore
Gbouable (A), Lea Herdal (UP)
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KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017

1.

Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.: 13/18847
Punkttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens
forslag

-

Økonomi og
finansiering

-

Bilag

Nej

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 1003-2014
Fraværende

_________________________________________________________
Ingen bemærkninger.

Ingen
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2.

Meddelelser

Sagsnr.: 13/18847
Punkttype

Orientering.

Tema





Sagsbeskrivelse

-

Administrationens
forslag

-

Afledte
konsekvenser

-

Økonomi og
finansiering

-

Dialog/høring

-

Bilag

Nej

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 1003-2014
Fraværende

Anlægsprojekter på udvalgets område
Henvendelse fra Per-Olof Johansson vedr.
forslag om Allerød Symposier
Invitation til Kulturkonference på Øresund
den 22. april

_________________________________________________________
Taget til efterretning.

Ingen
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3.

Opfølgning på politisk aftale

Sagsnr.: 14/1795
Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget behandlede på møde den 18. februar 2014 sag om
”Opfølgning på politisk aftale”, herunder proces for den videre
behandling af emnerne i konstitueringsaftalen.
Som opfølgning herpå anmodes de enkelte fagudvalg om at foretage
opfølgning indenfor fagudvalgets ressortområde, samt prioritere
emnerne.

Sagsbeskrivelse

Af vedlagte notat fremgår status, samt forslag til videre behandling af
de emner i konstitueringsaftalen der i henhold til styrelsesvedtægten er
henlagt til fagudvalget.
Forvaltningens status- og forslagsnotat er udsendt til byrådets
orientering den 30. januar 2014. Notat er revideret med enkelte
tilføjelser i forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af sagen den
18. februar 2014.

Administrationens
forslag

Forvaltningen anbefaler;
at status på emnerne i konstitueringsaftalen tages til
efterretning, og
at udvalget foretager en drøftelse og prioritering af
emnerne.

Bilag

KIU Opfølgning på politisk aftale ifm konstitueringen.pdf

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 1003-2014

_________________________________________________________
Udvalget vil i dialog med Fritidsnævnet evaluere fritidspolitikken og
drøfte de administrative byrder for foreningerne.
LAFAK inviteres til dialog vedr. råd til synliggørelse af kulturarv og
identitet.
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Fraværende

Ingen
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4.

Støtte til Allerød Skole Cup

Sagsnr.: 14/2894
Punkttype

Beslutning.

Tema

Borgmester Jørgen Johansen foreslår, at udvalget tager stilling til, om
kommunen fremover giver et fast bidrag til Allerød Skole Cup.

Sagsbeskrivelse

Allerød Skole Cup afholdes hvert år i januar i Lillerødhallerne. I 2014
var der 40 års jubilæum.
Arrangementet modtager ikke støtte fra kommunen i dag.
Arrangørerne har den 7. januar 2014 ansøgt Jørgen Johansen om
10.000 kr. til årets arrangement den 18. januar.
Borgmesteren overrakte den 18. januar arrangørerne 3.000 kr. finansieret af borgmesterens konto.
Borgmester Jørgen Johansen ønsker udvalgets stillingtagen til, om
Allerød Kommune fremover skal yde et fast bidrag til arrangementet.

Administrationens
forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget videresender forslaget om støtte til
budgetforhandlingerne.

Økonomi og
finansiering

Der er ikke afsat penge på byrådets budget til støtte til Allerød Skole
Cup.

Bilag

Nej

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 1003-2014
Fraværende

_________________________________________________________
Forvaltningens forslag blev godkendt.

Ingen
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5.

Valg af medlemmer til Fritidsnævnet

Sagsnr.: 13/14418
Punkttype

Beslutning.

Tema

I henhold til Folkeoplysningsloven skal Allerød Byråd oprette et
brugerudvalg. Udvalget skal have repræsentation fra de foreninger,
oplysningsforbund og andre, der kan får tilskud efter kapitel 3 i loven.
Byrådet kan endvidere henlægge de opgaver, som ifølge loven er
henlagt til byrådet, til brugerudvalget.
Drift- og Idrætsinspektør Kai Raun er inviteret til udvalgets møde kl. 8
og orienterer om Fritidsnævnets opgaver og kompetencer.

Sagsbeskrivelse

Lov om støtte til Folkeoplysning blev med virkning fra 1. januar 2012
ændret. Af ændringen fremgår det af § 35 stk. 2, at alle kommuner skal
have et brugerudvalg, der som minimum skal inddrages i forbindelse
med følgende:




udformning af en Folkeoplysningspolitik,
jf. lovens § 34
kommunens budget for den folkeoplysende
virksomhed
kommunens regler for tilskud til den
folkeoplysende virksomhed

På den baggrund godkendte Allerød Byråd den 15. december 2011
følgende sammensætning af Fritidsnævnet.









3 personer fra idrætsområdet udpeget af
Allerød Idræts Union, heraf én person fra
handicapidrætten.
2 personer fra børne- og
ungdomsorganisationerne udpeget af
Børne- og Ungdomsorganisationernes
Samråd.
2 personer fra oplysningsforbundene
udpeget blandt de oplysningsforbund, som
har undervisning i Allerød Kommune
1 person fra kulturforeningerne udpeget
blandt de kulturelle foreninger
2 byrådsmedlemmer udpeget blandt
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medlemmerne af dét stående udvalg, som
har ansvaret for det folkeoplysende
område.
1 person, der ikke deltager i det
organiserede foreningsliv, udpeget af det
stående udvalg, som har ansvaret for det
folkeoplysende område, efter indstilling fra
Forvaltningen

I henhold til § 2 stk. 4 i vedtægterne for Fritidsnævnet udpeges
byrådsmedlemmerne af det til enhver tid stående udvalg, hvorunder
det folkeoplysende område henhører. Medlemmerne udpeges blandt
udvalgets medlemmer.
Af sammensætning af Fritidsnævnet fremgår, at 1 medlem udpeges af
det stående udvalg efter indstilling fra Forvaltningen.
Forvaltningen orienterer herom på mødet.
Følgende medlemmer er udpeget af foreningerne i 2014









Poul Møller Hansen, Allerød Idræts Union
Lone Olczyk, Allerød Idræts Union
Peter Bent, Allerød Svømmeklub
(handicapidrætten)
Susanne Østergaard, DDS 1. Lillerød
Torben Olesen, KFUM
Lena Becker, DOF, Allerød Fritidsskoler
Bitten Bloch, FOF Nord
Morten Neergaard, Stenhuggerklubben
”Mejslen”

Administrationens
forslag

Forvaltningen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget blandt dets
medlemmer udpeger 2 medlemmer til Fritidsnævnet.

Afledte
konsekvenser

-

Økonomi og
finansiering

-

Bilag

Kompetencefordelingsplan for Fritidsnævnet 2012.pdf

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget

_________________________________________________________
John Jensen og Theodore Gbouable blev valgt til Fritidsnævnet.
Der annonceres i Allerød Nyt efter repræsentant for det ikke
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2014-2017 den 1003-2014

organiserede foreningsliv som kan indtræde i Fritidsnævnet.

Fraværende

Ingen

8
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6.

Ansøgning om tilskud til Lynge Fodboldklub

Sagsnr.: 14/1816
Punkttype

Beslutning

Tema

Lynge Fodboldklub søger om tilskud på 20.000 kr. fra puljen
”Kulturfremmende aktiviteter”
til en tur til USA for et fodboldhold på 17 piger i alderen 15-17 år i
sommeren 2014.

Sagsbeskrivelse

Lynge Fodboldklub skal til USA med et fodboldhold på 17 piger i
alderen 15-17 år i sommeren 2014.
Baggrunden for turen er, at piger ofte dropper sporten i denne
aldersgruppe. Med turen ønsker klubben at fastholde pigerne i et aktivt
idrætsmiljø. Turens skal således kombinere socialt samvær med
intensiv træning, da holdet skal deltage i USA’s største
fodboldturnering USA-CUP.
Budgettet for turen er 12.500 kr. pr. spiller. Spillerne skal selv betaler
for turen. Holdet har sammen tjent nogle penge ved diverse aktiviteter,
som bliver fratrukket beløbet.
Ansøgerne gør opmærksom på, at de også søger Sundheds- og
Velfærdsudvalgets pulje til ”Frivilligt Socialt Arbejde”.
Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Administrationens
forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til, om Lynge
Fodboldklub skal have tilskud til deres USA-tur finansieret af puljen
til kulturfremmende aktiviteter.

Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 mandag den 10. marts 2014

Afledte
konsekvenser

-

Økonomi og
finansiering

I 2014 er der afsat 134.846 i puljen til kulturfremmende aktiviteter.

Bilag

Bilag Budget for Lynge fodbold USA-tur
Ansøgning fra Lynge Fodboldklub

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 1003-2014
Fraværende

10

_________________________________________________________
Udvalget besluttede at give 10.000 kr. i tilskud.

Ingen
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7.

Tidsplan for byggeri: Aktivitetshus og bibliotek

Sagsnr.: 12/18428
Punkttype

Orientering.

Tema

Byggeprojektet ved biblioteket er gået i gang. Hele projektet ventes
afsluttet ultimo 2014.

Sagsbeskrivelse

De kommende måneder gælder følgende tidsplan for projektet:
Bygning A (eksisterende biblioteksbygning)
2. sal:
Opstart 17. feb. 2014
Aflevering 16. maj 2014
1. sal:
Opstart 12. maj 2014
Aflevering 13. okt. 2014
Stuen:
Opstart 20. okt. 2014
Aflevering: 5. dec. 2014
(I denne periode ventes biblioteket at være lukket ca. 2 uger som følge
af sammenføjning af bygninger og funktioner)
Bygning B (indgangsbygning)
Opstart: 17. feb. 2014
Aflevering: 20. okt. 2014
Bygning C (ny bygning)
Opstart: 17. feb. 2014
Aflevering: 20. okt. 2014
Bygning D (trappe/elevatortårn)
Opstart 27. feb. 2014
Aflevering 4. juli 2014

Administrationens
forslag

Forvaltningen foreslår, at tidsplanen tages til efterretning.

Afledte
konsekvenser

-

Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 mandag den 10. marts 2014

Økonomi og
finansiering

-

Dialog/høring

-

Bilag

Nej

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 1003-2014
Fraværende

12

_________________________________________________________
Taget til efterretning.

Ingen
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8.

Velkomstmøde for nye borgere

Sagsnr.: 14/1342
Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget besluttede på møde den 18. februar 2014, at der
afholdes velkomstmøde for nye borgere den 5. april 2014. Som
opfølgning herpå, anmodes udvalget om at drøfte deltagelsen og
ønsker til emner på velkomstmødet.

Sagsbeskrivelse

Velkomstmødet afholdes på Allerød Rådhus den 5. april 2014 i
tidsrummet 13.00 – 15.00, og der er fastlagt følgende program for
arrangementet.
Dagens indhold:










I Borgerportalen har hvert udvalg en
”stand”, hvor borgerne kan høre om
udvalgets arbejdsfelt, planer og projekter.
Byrådsmedlemmer og medarbejdere viser
rundt og fortæller gæster om rådhuset,
kommunens struktur mv.
Borgmesteren byder velkommen kl. 13.15
og fortæller lidt om kommunen, byrådet og
dagens program.
Kjeld Schouboe fortæller om kunsten på
rådhuset
På parkeringspladsen kan gæsterne komme
en tur op i Beredskabets stigevogn.
Hyggemusik i rådhusets kantine/cafe
(musikskolen spiller).

Praktisk:






Nye borgere inviteres med brev (ca. 8-900
breve).
Reklame for arrangementet via annoncer,
pressemeddelelser, Facebook, hjemmeside
mv.
Der serveres kaffe, vand, frugt og snacks i
Borgerportalen.
Udvalgene får hvert et bord i
Borgerportalen og kan fx forsyne det med
plancher o.l., som fortæller om udvalgets

13
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arbejdsområde.
Målgruppen er dels tilflyttere til kommunen siden arrangementet i
september 2012, dels alle øvrige borgere i kommunen, som er
interesserede i at se rådhuset og møde det nye byråd.
Som det fremgår af programmet er der lagt op til at udvalgene får et
bord/stand hver i Borgerportalen, hvor udvalgets medlemmer har
mulighed for at fortælle om udvalgets arbejdsområde. Forvaltningen
vil sikre, at gældende politikker, planer og andet aktuelt materiale er
tilgængeligt. Hvis udvalget derudover har forslag til eksisterende
materiale de ønsker præsenteret på velkomstmødet vil der være
mulighed for det.
Administrationens
forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter deltagelsen og ønsker til
emner på velkomstmødet den 5. april 2014.

Bilag

Nej

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 1003-2014
Fraværende

_________________________________________________________
Udvalget ønsker foreningsoversigt, plancher for byggeprojekter mv.
tilgængeligt på mødet.

Ingen
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9.

Dialog med Mungo Park

Sagsnr.: 13/18847
Punkttype

Orientering.

Tema

Kultur- og Idrætsudvalget mødes med ledelsen og bestyrelsen for
Mungo Park på udvalgets møde kl. 9.00.

Sagsbeskrivelse

Teaterdirektør Martin Lyngbo orienterer på mødet om status og planer
for teateret.

Administrationens
forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen til efterretning.

Bilag

Nej

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 1003-2014
Fraværende

_________________________________________________________
Taget til efterretning, idet udvalget vil rette henvendelse til
Kulturministeriet vedrørende tilskud.

Ingen
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Signeret af:

_______________________________
John Jensen
Formand

_______________________________
Agnete Fog
Medlem

_______________________________
Lea Herdal
Medlem

_______________________________
Theodore Gbouable
Medlem

_______________________________
Thomas Kirkegaard
Medlem
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Bilag: 3.1. KIU Opfølgning på politisk aftale ifm konstitueringen.pdf
Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017
Mødedato: 10. marts 2014 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 14367/14

Allerød Kommune

NOTAT

Direktionen
Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Kultur- og Idrætsudvalgets opfølgning på
”Politisk aftale for Allerød Byråd efter kommunalvalget den 19. november 2013”

Som opfølgning på Økonomiudvalgets behandling af sagen den 18. februar 2014
skal de enkelte fagudvalg foretage opfølgning på emner indenfor fagudvalgets
ressort.
Kultur- og Idrætsudvalget skal sikre opfølgning af følgende emner:

Status

Emne

Beslutning

Idræts- og kulturtilbud samt

Fritidspolitikken blev

Kultur- og Idrætsudvalget

rekreative muligheder

godkendt i byrådet den 31.

behandler status på

maj 2012, og kulturpolitikken

fritidspolitikken i 2014 og

blev godkendt i byrådet den

status på kulturpolitikken i

19. marts 2013.

2015.

Svømmehalsanalyse

Svømmehalsanalyse,
herunder vurdering af behov
for varmtvandsbassin,
indgår i prioriteringen af
analyser ved den årlige
budgetlægning.

Skovvang Stadion renoveres

Indgår i prioriteringen af
drifts- og anlægsmidler ved
den årlige budgetlægning.

Inden iværksættelse af nye

Indgår i analyse af

Afventer behandling af

idrætsinvesteringer

idrætsområdet besluttet i

analyse i Kultur- og

forudsættes vurdering af

budgetforliget for 2014-

Idrætsudvalget.

udnyttelse af eksisterende

2017.

idrætsfaciliteter i kommunen
og vurdering af samarbejde
med nabokommuner
Undersøge mulighederne for

Indgår i prioriteringen af

at lette administrative byrder

analyser ved den årlige

for foreningerne

budgetlægning.

Kommunen understøtter

Byrådet har afsat 19 mio. kr.

Indgår som prioritering ved

Dato: 18. februar 2014

Mungo Park og sikrer

på investeringsoversigten til

fornødne drifts- og

”Nye rammer for Mungo

anlægsrammer, jf.

Park – bygning af ny

budgetforlig 2014-2017

teatersal”. Byrådet har

den årlige budgetlægning.

frigivet 1 mio. kr. til bl.a. at
påbegynde projektering.
Der etableres udvidet

Indgår i prioriteringen af

åbningstid med selvbetjening

analyser ved den årlige

på biblioteket, og det

budgetlægning.

vurderes om det ombyggede
bibliotek har tilstrækkelige
rammer
Etablering af råd til

Kultur- og Idrætsudvalget

synliggørelse af kulturarv og

behandler i 2014 en sag

identitet

med henblik på
konkretisering og opfølgning
på dette emne.

Side 2

Bilag: 5.1. Kompetencefordelingsplan for Fritidsnævnet 2012.pdf
Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017
Mødedato: 10. marts 2014 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 17957/14

Kompetencefordeling for
Fritidsnævnet

Fritidsnævnet

Drift, Idræt & Folkeoplysning

Kultur- og Idrætsudvalget

Økonomiudvalget

Sagsområder

Byrådet

G Godkender
I
Indstiller
O Orienteres
F Forbereder

I
I
I

F
F
F

Den økonomiske ramme
Fastsættelse af beløbsramme til det samlede område
Fordeling af økonomiske ramme til området
Anvendelse af beløbsrammen til særlige formål

G

I

I
G
G

Drift, Idræt & Folkeoplysning

Fritidsnævnet

Kultur- og Idrætsudvalget

Økonomiudvalget

Sagsområder

Byrådet

Kompetencefordeling for
Fritidsnævnet

Undervisning
Fastsættelse af frister for ansøgning om tilskud
Supplerende tilskud til udgifter til aflønning mm. for deltager med handicap i relation til undervisning
Forhøjet tilskud til undervisning m.v. der forudsætter små hold
Fravigelse fra begræns. af emner, hvortil der kan ydes tilskud
Regler for tilskud til undervisning, debatskabende aktiviteter og fleksibel tilrettelæggelse
Afgrænsning af hovedområderne
Nedsættelse af deltagerbetalingen til særlige grupper
Tilskud til indgåelse af partnerskaber
Godkendelse af tilskudsberettiget virksomhed (undervisning)
Godkendelse af virksomhed for en bestemt afgræn. deltagerkreds
Anvendelse af tilskud i overensstemmelse med de fastsatte regler
Fordeling af tilskud til de enkelte ansøgere
Regler for formkrav til ansøgning om tilskud
Regnskabsperiode og frist for regnskabsaflæggelse
Formkrav til regnskab og revision
Godkendelse af personer uden cpr. nr. til deltagelse i undervisning
Oplysninger til brug ved opkrævning af mellemkommunal betaling

G
G
G
G
G
G

G

G
I
I
I
I
G
I
I
G
G
O
O
G
G
I
G

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
G
G
F
F
F
F
G

Drift, Idræt & Folkeoplysning

Fritidsnævnet

Kultur- og Idrætsudvalget

Økonomiudvalget

Sagsområder

Byrådet

Kompetencefordeling for
Fritidsnævnet

Aktiviteter
Fastsættelse af frister for ansøgning om tilskud
Formkrav til ansøgningerne om tilskud
Forhøjet tilskud særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov
Tilskud til indgåelse af partnerskaber
Regler for fravigelse af kravet om deltagerbetaling (Fripas)
Godkende tilskudsberettiget virksomhed (aktiviteter)
Godkende regler om tilskud
Afgrænsning af hovedområderne
Anvendelse af tilskud i overensstemmelse med de fastsatte regler
Fordeling af tilskud til de enkelte ansøgere
Regnskabsperiode og frist for regnskabsaflæggelse
Formkrav til regnskab og revision

G
G
G
G

G

G
G
I
I
I
G
I
G
O
G
I

F
F
F
F
F
F
F
F
G
G
F
F

I

Drift, Idræt & Folkeoplysning

Kultur- og Idrætsudvalget

I

Fritidsnævnet

Økonomiudvalget

Sagsområder

Byrådet

Kompetencefordeling for
Fritidsnævnet

Lokaleanvisning
Fastsættelse af gebyr for benyttelse af kommunale lokaler
Anvisning af lokaler
Samle anvisningen af lokaler geografisk og tidsmæssigt
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Fritidsnævnet
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Økonomiudvalget

Sagsområder

Byrådet

Kompetencefordeling for
Fritidsnævnet

Lokaletilskud
Nægte lokaletilskud til undervisning og aktivitet
Undlade at imødekomme nye ansøgninger
Regler for lokaletilskud til aktivitet og undervisning
Fastsættelse af frister for ansøgning om tilskud
Nedsættelse af lokaletilskuddet
Formkrav til regnskab og revision
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Kultur- og Idrætsudvalget

Byrådet

Økonomiudvalget

Kompetencefordeling for
Fritidsnævnet

Udviklingspuljen
Regler for tilskud og afregning
Anvendelse af ikke forbrugte midler

Øvrige opgaver
Regler for sammensætning og valg af Fritidsnævnet
Godkendelse af kompetencefordelingsplan for Fritidsnævnet
Nedsættelse af underudvalg under Fritidsnævnet
Undlade at yde tilskud og anvise lokaler for en angiven periode bl.a. grundet manglende børneattest
Fravige kravet om bopælspligt for en forening og dermed muligheder for tilskud og lokaler
Fravige kravet om indsendelse af beretning
Klage over Fritidsnævnets afgørelser
Godkendelse af Folkeoplysningspolitik/Fritidspolitik
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Bilag: 6.1. Bilag Budget for Lynge fodbold USA-tur
Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017
Mødedato: 10. marts 2014 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 12994/14
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