ALLERØD
KOMMUNE

Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017
Møde nr. 02-11-2015
Mødet blev holdt mandag den 02. november 2015 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:20.
Medlemmer: Formand - John Jensen (D), Theodore Gbouable (A), Lea Herdal (UP), Erik Lund
(C)
Afbud: Thomas Elkjær (B)
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1. Bemærkninger til dagsordenen
Sagsnr.: 14/19783
Punkttype

-

Sagsbeskrivelse

-

Afledte
konsekvenser

-

Dialog/høring

-

Bilag

Nej

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 0211-2015

_________________________________________________________
Ingen bemærkninger.

Fraværende
Thomas Elkjær
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2. Meddelelser
Sagsnr.: 14/19783
Punkttype

Orientering

Tema






Sagsbeskrivelse

-

Administrationens
forslag

-

Afledte
konsekvenser

-

Bilag

Nej

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 0211-2015
Fraværende

Kort orientering om konsekvenser af
budget 2016-19 på udvalgets område.
Arbejdsgruppen vedr. fritidspolitikken
afholder tre temamøder om hhv. eliteidræt,
politik i forhold til foreninger og
oplysningsforbund, samt om frivillighed.
Temaet om frivillighed afholdes den 18.
november 2015. Direktør for Lokale- og
Anlægsfonden, Esben Danielsen, holder
oplæg. Indbydelse til mødet udsendes til
udvalget og samtlige foreninger i
kommunen.
I forbindelse med salg af det kommunale
areal ved posthusgrunden skal
skulpturbænken ”Fyrtøjet” flyttes. Da
skulpturen er medtaget af vind og vejr
indhentes der samtidig tilbud på
renovering af skulpturen. Udvalget vil på
mødet den 30. november bliver forelagt
forslag til renovering og genplacering af
skulpturen.

_________________________________________________________
Orientering taget til efterretning.
Invitation til udstilling og fernisering fredag d. 30. 10 blev sendt til
udvalgets medlemmer.
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3. Foretræde for udvalget: AIU
Sagsnr.: 14/19783
Punkttype

Orientering

Tema

Allerød Idrætsunion er inviteret til møde med udvalget kl. 8.00.

Sagsbeskrivelse

Kultur- og Idrætsudvalget afholder møde med Allerød Idrætsunion to
gange årligt – før og efter og vedtagelse af budgettet.
Dagsorden:
1. Orientering om budget 2016-19
2. Evaluering af ydelseskatalog, jf. beslutning
i KIU 13. april 2014
3. Inddragelse af brugerråd vedr. faciliteter
4. Eventuelt
Fra AIU deltager Else Vad, Mette Koch Sonnenborg og Helge
Christensen.

Administrationens
forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Nej

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 0211-2015

_________________________________________________________
Taget til efterretning.

Fraværende
Thomas Elkjær
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4. Foretræde for udvalget: Foreningssamvirket Pensionisthuset
Sagsnr.: 14/19783
Punkttype

Orientering

Tema

Foreningssamvirket Pensionisthuset er inviteret til møde med udvalget
kl. 8.30.

Sagsbeskrivelse

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 2. februar 2015, at
Foreningssamvirket Pensionisthuset inviteres til møde med udvalget to
gange årligt.
Dagsorden
1) Orientering om budget 2016-19, herunder:
a) Anretterkøkken
b) Allerød Service
2) Eventuelt
Fra Foreningssamvirket Pensionisthuset deltager Mogens Østberg,
Gunner Svendsen og Ebbe Schultz.

Administrationens
forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Nej

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 0211-2015

_________________________________________________________
Taget til efterretning.

Fraværende
Thomas Elkjær
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5. Forlængelse af forsøget med 24 timer åben bibliotek
Sagsnr.: 15/3379
Punkttype

Beslutning.

Tema

I april måned påbegyndte biblioteket et forsøg med 24 timer åbent
bibliotek i Lillerød og to ekstra hele selvbetjente dage på Lynge
Bibliotek.
Forsøget er nu blevet evalueret.
Biblioteket ønsker herefter følgende:




at forsætte forsøget med det 24 timer åbne
bibliotek i Lillerød
at gøre den udvidede selvbetjente
åbningstid i Lynge permanet
at den 31. december samt den 1. januar
altid betragtes som lukkedage på
bibliotekerne i Allerød Kommune.

Sagsbeskrivelse
Allerød Biblioteker har siden april afprøvet et forsøg med at udvide
den selvbetjente åbningstid på Lynge Bibliotek, samt forsøg med det
delvis selvbetjente bibliotek i Lillerød med 24 timer åbningstid.
Forsøget har været en stor succes, og er gået over al forventning.
Biblioteket har ikke oplevet nogen form for hærværk eller anden form
for misbrug af bibliotekslokalerne. Mere end 6.000 gange har borgere
lukket sig ind med deres sundhedskort i løbet af sommeren.
Biblioteket har modtaget mange positive tilbagemeldinger. Et stigende
antal borgere bruger biblioteket til at arbejde ved egne pc’er. Især
børnefamilierne bruger bibliotekerne hele søndagen. Der udlånes
bøger hele døgnet, dog er brugen efter kl. 24 minimal.
Biblioteket har i forsøgsperioden registreret udlånet fra de to
biblioteker og det kan konstateres, at der er en markant udlånsstigning
af materialer – især bøger.
2015
HB
Voksen
HB
Børn
Ly

April
Maj
Juni
Juli
13.596 15.567 16.253 17.886
14.613 16.427 17.428 19.840
2.749

2.801

2.984

3.372
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Voksen
Ly
2.408 2.700 2.658 2.680
Børn
I alt pr 33.366 37.495 39.323 43.778
måned
2014
April
Maj
Juni
Juli
HB
13.224 14.010 13.381 16.083
Voksen
HB
14.320 14.681 14.295 17.901
Børn
Ly
2.547 2.762 2.976 3.232
Voksen
Ly
2.243 2.957 2.535 2.464
Børn
I alt pr 32.334 34.410 33.187 39.680
måned
I disse tal er udlån af e-bøger ikke medtaget.
Forsøget er kun blevet afprøvet i sommerperioden Før der tages
stilling til om ordningen med 24 timer åbningstid skal være permanent
vil biblioteket gerne afprøve, hvordan ordningen fungerer i
vinterperioden, samt hvordan det fungerer i helligdage, hvor
biblioteket er uden personale flere dage i træk. Derfor ønsker
biblioteket at forlænge prøveperiode med et år, inden åbningstiden går
over i fast drift.
Forslag 1: Prøveperioden med delvis selvbetjent 24 timer åbent
bibliotek forlænges med et år.
Biblioteket skal implementere et nyt fælles bibliotekssystem (under
KOMBIT) til maj. Det vides endnu ikke om dette system skal lukkes
ned i en længere periode hver nat, hvis dette er tilfældet, vil det
indebære, at der ikke er adgang til biblioteket i den periode.
I forhold til de ekstra selvbetjente åbningsdage i Lynge mener
biblioteket, at dokumentationen er tilstrækkelig til at foreslå en
permanent ordning.
Forslag 2: Biblioteket gør forsøget med ekstra selvbetjente
åbningsdage på biblioteket i Lynge tirsdag og torsdag permanent.
Allerød Biblioteker beder om, at der den 31. december samt den 1.
januar helt lukkes for adgang til bibliotekerne.
Forslag 3: Den 31. december samt den 1. januar vil altid være
lukkedage for Allerød Biblioteker.
Administrationens

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag 1, forslag 2 og

Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 mandag den 02. november 2015

forslag

forslag 3.

Økonomi og
finansiering

Eventuelle øgede udgifter holdes indenfor budgettet i prøveperioden.

Bilag

Nej

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 0211-2015
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_________________________________________________________
Udvalget godkendte forslag 1, 2 og 3.

Fraværende
Thomas Elkjær
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6. Øvelokale til Mungo Park
Sagsnr.: 15/15023
Punkttype

Beslutning

Tema

Mungo Park har henvendt sig til kommunen med ønske om at leje et
egnet øvelokale.
Udvalget anmodes om at beslutte, hvilke muligheder Forvaltningen
skal undersøge nærmere.

Sagsbeskrivelse

Teater Mungo Park har udtrykt behov for et øvelokale, idet teatersalen
er fuldt optaget til teaterets forestillinger.
Mungo Park vurderer, at øvelokalet skal have et areal på ca. 10 x 10
meter med en loftshøjde på 5 meter samt have nem adgang for
rekvisitter mv. gennem en portåbning.
Allerød Kommune har ikke umiddelbart egnede ledige lokaler.
Mungo Park skal betale husleje på markedslignende vilkår ved leje af
kommunale bygninger, idet kommunen – ifølge kommunalfuldmagten
– kun har hjemmel til at udlåne lokaler til foreninger. Ved indgåelse af
en ny egnsteateraftale (med virkning fra 1. januar 2017) kan der, hvis
ønsket indarbejdes en øget husleje til dækning/ finansiering af leje af
øvelokale i såvel kommunale som privatejede bygninger.
Byrådet har vedtaget en ejendomsstrategi, der indeholder en
målsætning om, at kommunen tilpasser den samlede bygningsmasse,
så den kan udnyttes og vedligeholdes optimalt, og overskudskapacitet
realiseres med tilhørende driftsbesparelser.

Administrationens
forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter, hvordan Forvaltningen
skal arbejde videre med undersøgelse af øvelokaler til Mungo Park.

Bilag

Nej

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 0211-2015

_________________________________________________________
Udvalget besluttede, at Forvaltningen skal undersøge mulighederne for
leje og/eller opsætning af en pavillon, mulig brug af øvrige
kommunale lokaler, herunder redegøre for tidsperspektivet for
genoptræningens flytning fra FH-hallen.

Fraværende
Thomas Elkjær
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_______________________________
John Jensen
Formand

_______________________________
Erik Lund
Medlem

_______________________________
Lea Herdal
Medlem

_______________________________
Theodore Gbouable
Medlem
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