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KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen
Sagsnr.: 14/19783
Punkttype

-

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens
forslag

-

Bilag

Nej

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 3011-2015
Fraværende

_________________________________________________________
Ingen bemærkninger.

Thomas Elkjær
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KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017

2. Meddelelser
Sagsnr.: 14/19783
Punkttype

Orientering.

Tema

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens
forslag

-

Afledte
konsekvenser

-

Økonomi og
finansiering

-

Bilag

Nej

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 3011-2015



Blovstrød Skydebane er snart
færdigrenoveret, udvalget vil blive
inviteret til fremvisning af lokaliteterne i
december 2015.



Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalget
for Scenekunst har igangsat en uvildig
evaluering af samtlige egnsteatre i
Danamark. I september begyndte
evalueringen af Mungo Park. Evalueringen
vil blive offentliggjort i februar 2016.

_________________________________________________________
Meddelelserne blev taget til efterretning.
Foreningerne ved Blovstrød Skydebane har oplyst at udvalget vil blive
inviteret i januar 2016.
Mungo Park vil blive inviteret til strategimøde med udvalget den 11.
januar 2016.

Fraværende

Thomas Elkjær
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3. Musikskolen tilbygning
Sagsnr.: 14/13413
Punkttype

Orientering.

Tema

Det er konstateret, at entreprenøren har anvendt MgO plader i
tilbygningen til musikskolen.

Sagsbeskrivelse

Til- og ombygning af Musikskolen blev afleveret den 17. juni 2015
som totalentreprise. Det er konstateret, at entreprenøren har anvendt
MgO plader som vindspærreplader i tilbygningerne.
MgO plader er en type gipsplader, der har været anvendt siden 2010,
og som siden har vist sig at være følsomme over for fugt. Såfremt
plader opfugtes vil det kunne medføre risiko for skimmelsvamp og
følgeskader på selve bygningen. Pladerne er monteret omkring
oktober-november 2014 før risikoen ved pladerne var alment kendt.
Der er foretaget undersøgelse af vindspærrepladerne, og der er ikke
her konstateret problemer med opfugtning af pladerne.
Undersøgelserne gentages i februar/marts i god tid inden 1 års
gennemgang af byggeriet.
Der er en lang række byggerier i hele landet, der er ramt af problemer
med MgO plader. Ud fra de erfaringer, der høstes i forbindelse med
disse sager, vurderes de konkrete juridiske forhold i denne sag i
forhold til at gøre krav på erstatning. Udvalget vil blive orienteret igen
om status på mødet i april efter undersøgelserne er gennemført og
inden 1- års gennemgangen af byggeriet. Her vil de juridiske forhold
også være belyst.

Administrationens
forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Afledte
konsekvenser

-

Økonomi og
finansiering

-

Dialog/høring

-

Bilag

Nej

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget

_________________________________________________________
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
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2014-2017 den 3011-2015
Fraværende

Thomas Elkjær
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4. 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.
Sagen er genoptaget fra mødet d. 2. november. 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.
Supplerende sagsbeskrivelse:
Udvalget anmodes om at beslutte, hvorvidt Forvaltningen skal arbejde
videre med et eller flere af nedenstående forslag:
Forslag 1: Hel eller delvis udleje af FH-hallen: Øvelokalet for
teatret kan ikke sambruges med andre aktviteter, da opstillinger mv.
ikke kan flyttes. FH-Hallen anvendes i dag til genoptræning og af
vægtløfterklubben. Aktiviteterne skal flyttes, hvis der skal være plads
til øvelokale.
Tidsperspektiv for flytning af Genoptræningen til lokaler ved
plejecenter Engholm: Der skal gives tilladelse fra Indenrigsministeriet
(IM) om køb af plejeboliger, til brug for Genoptræning. Denne
tilladelse er endnu ikke givet, der behandles en sag på næste ØU om
yderligere spørgsmål fra Indenrigsministeriet. Hvis købet falder på
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plads, skal projektet herefter, jf. budgetforliget, skitseres og
projekteres på ny, såfremt den nuværende sal til aktivitetscenter kan
anvendes til en del af Genoptræningen. Denne sag vil blive behandlet
efter køb af plejeboligerne.
Forslag 2: Hel eller delvis udleje af Centerhallen: Centerhallen
anvendes i dag af en række foreninger. En hel eller delvis indretning af
øvelokale i Centerhallen vil ikke kunne forenes med de nuværende
aktiviteter, dels på grund af lydmæssige forhold, dels mangel på plads
ift. nuværende aktiviteter. Hvis der skal være øvelokale i Centerhallen
skal nuværende brug reduceres, idet nogle men ikke alle aktiviteter
kan flyttes.
Forslag 3: Hel eller delvis udleje af haller, gymnastiksale mv.:
IDAN analysen peger på, at der ikke er permanent ledige haller og
gymnastiksale til rådighed. Ved udleje til øvelokale vil således skulle
træffes beslutning om, hvilken skole og hvilke idrætsforeningers brug,
der skal reduceres.
Forslag 4: tilbygning af midlertidig pavillon op af teatret: Et groft
skøn baseret på nøgletal på en midlertidig (3-5 årig tidshorisont)
tilbygning med el opvarmning, uden toilet og vand vil skønsmæssigt
betyde en m2 pris på over 5 gange så meget som markedslejen på
erhvervslejemåls m2 pris.
Forslag 5: være inddragelse af foyeren til prøvelokale i afgrænsede
dele af sæsonen: Der vil i givet fald i stedet skulle opstilles telt på
parkeringspladsen foran teatret til servering forud for forestillinger.
Dette skal suppleres med containere, hvor møbler og bar kan låses
inde. I indeværende sæson vil den løsning være nødvendig i ca. 5 uger
fra medio marts 2016 til ultimo april. Der vil sandsynligvis i efteråret
2016 være en nogenlunde tilsvarende periode.
Forslag 6: Aflysning af forestillinger i teatrets mest intensive
produktionsperioder: Dette er den produktionsform, som Mungo
Park benyttede ind til 2010. I indeværende sæson vil dette scenarie
ifølge teatrets vurdering inkludere en budgetrevision med en forventet
nedgang i salgsindtægter på kr. 550.000. Hvis budgettet skal
ballanceres med en tilsvarende begrænsning af udgifter, vil det kræve
en tilpasning af ensemblets størrelse fra de nuværende 7 skuespillere
til 5. Dette vil føre til et smallere repertoire, der igen vil føre til færre
årskortholdere, hvilket igen vil føre til færre indtægter. Der vil altså
være tale om en hurtig tilpasning til en væsentligt mindre organisation
med lavere aktivitetsniveau end den nuværende.
Forslag 7: Leje af prøvelokale i afgrænsede perioder uden for
Allerød: Dette har Mungo Park gjort i perioder siden 2010. Teatret har
brugt ressourcer på at afsøge det marked i Hovedstadsområdet, og der
er pt. ikke umiddelbart fundet et egnet lokale. Hvis der identificeres et
egnet lokale vil den ikke-budgetterede lejeudgift i indeværende sæson
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andrage skønsmæssigt kr. 150.000.
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.

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 3011-2015

Udvalget mener fortsat, at udvidelsen af teatret med en teatersal er
vigtig.
For at KIU kan tage stilling til de forskellige forslag til øvelokaler er
det afgørende at kende den tid de midlertidige øvelokaler skal
anvendes. Udvalget besluttede derfor, at oversende sagen til
Økonomiudvalget mhp. at få klarhed over den tidsmæssige prioritering
af en udbygning af ny teatersal til Mungo Park og klarhed over
tidsplanen for flytningen af genoptræningen fra FH-hallen.

Fraværende

Thomas Elkjær
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5. Foretræde for udvalget: Fritidsnævnet
Sagsnr.: 14/19783
Punkttype

Orientering.

Tema

Fritidsnævnet er inviteret til udvalgets møde kl. 8.00

Sagsbeskrivelse

Fritidsnævnet er nedsat jf. Lov om støtte til Folkeoplysning, og
varetager på byrådets vegne alle forhold vedr. det folkeoplysende
område.
Fritidsnævnet referer til Kultur- og Idrætsudvalget, derfor holdes der
dialog med nævnet en til to gange om året bl.a. i forbindelse med
fastlæggelse af rammen for det folkeoplysende område.
Dialogen med Fritidsnævnet har følgende temaer:




Budgettet for 2016 på det folkeoplysende
område
Arbejde med revision af fritidspolitikken
Eventuelt øvrige punkter fra nævnets
medlemmer

Administrationens
forslag

Forvaltningen foreslår, at dialogen tages til efterretning.

Bilag

Nej

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 3011-2015
Fraværende

_________________________________________________________
Orienteringen blev taget til efterretning.

Thomas Elkjær
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6. Indkomne anøgninger til puljen for Kulturfremmende Aktiviteter
Sagsnr.: 15/2817
Punkttype

Orientering.

Tema

Der er indkommet fire ansøgninger i puljen til Kulturfremmende
Aktiviteter. De fire ansøgninger udgør et samlet ansøgningsbeløb på
130.192,50 kr.
Det er årets sidste ansøgningsrunde.

Sagsbeskrivelse

På udvalgsmødet den 8. juni 2015 besluttede udvalget retningslinjer og
kriterier for tildeling af tilskud fra puljen til Kulturfremmende
Aktiviteter. Kriterier og retningslinjer fremgår af vedlagte notat.
Det overordnede formål med puljen er at yde tilskud til aktiviteter med
et kulturelt formål for borgerne i Allerød kommune. Initiativer der er
til glæde for flest borgere prioriteres højt.
Der er fire ansøgningsrunder om året. Til årets sidste ansøgningsrunde
er der indkommet fire ansøgninger. Der ansøges om i alt 130.192,50
kr.
Flytning og renovering af
skulpturbænken Fyrtøjet

Ansøgning fremgår
af pkt. 7

30.000 kr.

Lillerød Revyen – dækning af
underskud

Ansøgning fremgår
af pkt. 8

15.000 kr.

Allerød Fodbold Klub –
indkøb af frem glasmontre til
pokaler

Ansøgning fremgår
af pkt. 9

20.000 kr.

Midtbyskolerne – etablering
af ny valgfag (spansk,
psykologi og motorlære)

Ansøgning fremgår
af pkt. 10

65.192,50
kr.

I alt

130.192,50
kr.

For puljen til Kulturfremmende aktiviteter er korrigeret budget
186.364 kr. Der er disponeret for 142.800 kr. Restbeløbet udgør
således 43.564
Administrationens

Forvaltning foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
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forslag
Afledte
konsekvenser

-

Økonomi og
finansiering

-

Dialog/høring

-

Bilag

Notat Puljen til Kulturfremmende Aktiviteter.

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 3011-2015
Fraværende

_________________________________________________________
Orienteringen taget til efterretning.

Thomas Elkjær
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7. Flytning af skulpturbænken Fyrtøjet
Sagsnr.: 14/16312
Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget skal beslutte om skulpturen ”Fyrtøjet” skal renoveres og
flyttes til en ny placering.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med salg af det kommunale areal ved posthusgrunden
skal skulpturbænken ”Fyrtøjet” flyttes. Skulpturen er medtaget af vind
og vejr, og det anslås at koste 25-30.000 kr. at få den renoveret og
genplaceret. Udvalget skal således tage stilling til om omkostningerne
hertil skal tages fra puljen til Kulturfremmende Aktiviteter.
Biblioteket har foreslået, at skulpturen placeres ved Skoven 4 som en
del af Byens Plads, da skulpturen både kan anvendes som læsebænk og
som dekorativt element ved Skoven 4. Biblioteket ønsker derudover
nogle børnerettede elementer udenfor biblioteket. Hvis denne løsning
vælges vil der i samråd med biblioteket blive fundet en passende
placering ved Skoven 4.
Allerød Tennisklub har ligeledes tilbudt, at skulpturen kan placeres
ved Allerød Tennispark, hvor klubben netop har fået opstillet to
skulpturer. Klubben anfører, at ”Fyrtøjet” vil kunne passe fint ind i
parken og fungere som nogle skulpturelle tilskuerpladser ved banerne
og at den vil give et spændende ”løft” til tennisparken og dermed
markere endnu et skridt på vejen til ”Allerød Tennis- og
Skulpturpark”.
Kronprinsens Egetræ, der blev plantet foran posthuset den 6. maj
2003, skal også flyttes som følge af udviklingen af posthusgrunden.
Træet genplantes ved biografen som en del af Byens Plads projektet.

Administrationens
forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget vælger et af følgende forslag:
Forslag 1:
Skulpturen renoveres og flyttes til ny placering ved Skoven 4
Der gives en bevilling på 30.000 kr. fra puljen til Kulturfremmende
Aktiviteter
Forslag 2:
Skulpturen renoveres og flyttes til ny placering Allerød Tennispark
Der gives en bevilling på 30.000 kr. fra puljen til Kulturfremmende
Aktiviteter
Forslag 3:

Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 mandag den 30. november 2015

12

Skulpturen fjernes og genbruges ikke. Evt. omkostninger afholdes over
driften.
Afledte
konsekvenser

-

Økonomi og
finansiering

For puljen til Kulturfremmende Aktiviteter er korrigeret budget
186.364 kr. Der er disponeret for 142.800 kr. Restbeløbet udgør
således 43.564 kr.

Dialog/høring

-

Bilag

Nej

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 3011-2015

_________________________________________________________
Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget da
udgiften er en konsekvens af salget af Posthusgrunden. Udvalget
besluttede samtidig, at skulpturbænken vil kunne placeres ved
biblioteket / Skoven 4.

Fraværende

Thomas Elkjær
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8. Ansøgning om tilskud fra Lillerød Revyen - dækning af underskud
Sagsnr.: 15/2817
Punkttype

Beslutning.

Tema

Lillerød Revyen søger om tilskud på 15.000 kr. til delvis dækning af
underskuddet på dette års Lillerød Revy.

Sagsbeskrivelse

Lillerød Revyen har eksisteret i 35 år. Igennem årene har de fået god
støtte fra det lokal handels- og erhvervsliv. Men nu kan de mærke
krisen, da sponsorer nedsætter deres bidrag eller helt forsvinder.
Den manglende indtægt betyder, at Lillerød Revyen afslutter sæsonen
med et underskud i størrelsesorden 15 -20.000 kr.
Lillerød Revyen mener, at udviklingen, med færre sponsorer, truer
deres overlevelse og de sætter spørgsmålstegn ved om det er muligt at
gennemføre næste års revy.
Lillerød Revyen søger om et tilskud på 15.000 kr.
Ansøgning vedlagt som bilag.

Administrationens
forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalgt beslutter om der skal gives tilskud til
Lillerød Revyen.

Afledte
konsekvenser

-

Økonomi og
finansiering

For puljen til Kulturfremmende Aktiviteter er korrigeret budget
186.364 kr. Der er disponeret for 142.800 kr. Restbeløbet udgør
således 43.564 kr.

Dialog/høring

-

Bilag

Ansøgning fra Lillerød Revyen

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 3011-2015
Fraværende

_________________________________________________________
Udvalget besluttede at give 10.000 kr. i tilskud til Lillerød Revyen.

Thomas Elkjær
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9. Allerød Fodbold Klub søger om tilskud til glasmontrer
Sagsnr.: 15/2817
Punkttype

Beslutning.

Tema

Allerød Fodbold Klub søger om tilskud på 20.000 kr. til indkøb af fem
stk. glasmontrer til pokaler.

Sagsbeskrivelse

Allerød Fodboldklub søger om et tilskud på 20.000 kr. til indkøb af
fem glasmontrer til pokaler - en til hver afdeling i klubben.
Glasmontrerne skal bruges til de pokaler, som klubben vinder.
Montrerne skal placeres forskellige steder i klubhuset i Allerød
Idrætspark.
Ansøgning vedlagt som bilag.

Administrationens
forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter, om der skal gives tilskud
til indkøb af fem stk. glasmontrer til Allerød Fodbold Klub.

Afledte
konsekvenser

-

Økonomi og
finansiering

For puljen til Kulturfremmende Aktiviteter er korrigeret budget
186.364 kr. Der er disponeret for 142.800 kr. Restbeløbet udgør
således 43.564 kr.

Dialog/høring

-

Bilag

Ansøgning fra Allerød Fodbold Klub

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 3011-2015
Fraværende

_________________________________________________________
Udvalget besluttede ikke at give tilskud.

Thomas Elkjær
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10. Ansøgning fra Allerød Kommunes midtbyskoler - etablering af nye valgfag
Sagsnr.: 15/2817
Punkttype

Beslutning.

Tema

Allerød Kommunes midtbyskoler søger om tilskud til at dække
materialeomkostninger ved etableringen af nye valgfag på tværs af
skolerne.
Der søges om tilskud til dækning af 50 % af udgifterne til projekterne i alt 65.192,50 kr. ex. moms.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes midtbyskoler (Skovvang, Ravnsholt, Engholm,
Lillerød og Allerød Ungdomsskole) er ved at afprøve og udvikle nye
samarbejdsformer på tværs af skolerne.
Formålet er at fremme nye fagaktiviteter på folkeskoleniveau til gavn
for eleverne i Allerød.
Det første år er det indledningsvist for midtbyskolernes 7. – 9. klasser.
Hver skole forpligter sig til at stille lokaler til rådighed for de ugentlige
valgfagslektioner, der ligger hver onsdag kl. 14.15-15.45.
Aller valgfag bliver også udbudt i ungdomsskoleregi i løbet af ugen, så
elever der ikke kom på et hold i skoletiden, har så mulighed for at
komme på et hold om aftenen på ungdomsskolen.
Projektet er samtidig et led i en lokal implementering af den ”Åbne
Skole” i forbindelse med folkeskolereformen.
I skoleåret 2015/2016 vil de nævnte skoler udbyde fire valghold for
skolernes 7.- 9.- klasses elever på tværs af skolerne. Der er tale om
følgende fag: App-udvikling, spansk, psykologi samt motorlære, alle
fag skal afvikles en gang ugentlig.
I den forbindelse skal der anskaffes grundbøger til fagene spansk og
psykologi. Til faget motorlære skal der etablereres en nyt lokale på
Engholmskolen samt indkøbes diverse maskiner og materialer til
arbejdsbrug.
Det har været vigtigt for skolerne at skabe aktiviteter, der fremmer
muligheden for nye bekendtskaber på tværs af elevgrupperne i
udskolingerne. Men også at udvikle tilbud, der understøtter skolernes
formål med at skabe rammer for fordybelse og virkelyst, også for de
elever der motiveres af en praktisk tilgang til faglig og personlig
dannelse.
Allerød Kommunes midtbyskoler og Allerød Ungdomsskole søger om
tilskud til dækning af 50 % af materialeomkostningerne ved at etablere
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de nye valgfag i alt 65.192,50 kr. ex. moms.
Ansøgning og budget er vedlagt som bilag.
Administrationens
forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter hvorvidt midtbyens skoler
og Allerød Ungdomsskole, skal have 65.192,50 kr. i tilskud til
etablering af nye valgfag på tværs af skolerne.

Økonomi og
finansiering

For puljen til Kulturfremmende Aktiviteter er korrigeret budget
186.364 kr.
Der er disponeret for 142.800 kr. Restbeløbet udgør således 43.564 kr.

Bilag

Ansøgning fra Midtbyskolerne og Allerød Ungdomsskole
Midtbyskolerne og Allerød Ungdomsskole - Budget

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 2109-2015

_________________________________________________________
Ansøgningen oversendes til udtalelse i Børn- og Skoleudvalget.

Beslutning Børnog Skoleudvalget
2014-2017 den 2710-2015

Tilbagesendes til Kultur og Idrætsudvalget idet Børn- og
Skoleudvalget bakker op imødekommelse af ansøgningen.

Beslutning Kulturog Idrætsudvalget
2014-2017 den 3011-2015

Udvalget besluttede ikke at give tilskud.

Fraværende

Thomas Elkjær

Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 mandag den 30. november 2015
Signeret af:

_______________________________
John Jensen
Formand

_______________________________
Erik Lund
Medlem

_______________________________
Lea Herdal
Medlem

_______________________________
Theodore Gbouable
Medlem
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Bilag: 6.1. Notat Puljen til Kulturfremmende Aktiviteter.
Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017
Mødedato: 30. november 2015 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 89736/15

Allerød Kommune
Sekretariatet

NOTAT

Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
E-mail:

Puljen til Kulturfremmende Aktiviteter
Dato: 23. juni 2015

I det følgende er opstillet retningslinjer/kriterier for tildeling af støtte fra puljen til
Kulturfremmende Aktiviteter.
Formål:
Puljens navn indikerer puljens formål: At yde tilskud til aktiviteter med et kulturelt
formål for borgerne i Allerød Kommune.
Initiativer der er til glæde for flest borgere prioriteres højt.
Hvad ydes tilskud til:
 Aktiviteter der fremmer kultur- og idrætslivet i Allerød Kommune.
 Kulturelle aktiviteter der er til glæde for borgerne i Allerød Kommune – inkl.
markedsføring af disse.
 Både tidsgrænsede aktiviteter og kulturtilbud af mere permanent karakter.
 At udvikle og afprøve nye muligheder for kulturelle aktiviteter.
 At udvikle og afprøve nye muligheder for arrangementsformer eller
samarbejdsformer.
 Underskudsgarantier – til eksempelvis arrangementer
 Kunst (billedkunst og skulpturer) hvis det er offentligt tilgængeligt.
Hvem kan søge:
Foreninger, interessegrupper, institutioner og enkelt personer der formidler kultur til
en bred og åben kreds.
Ansøgningsfrist:
Der kan søges fire gange årligt. Ansøgningsfristen er 1. februar. 1. maj 1.
september og 1. november.
Ansøgningerne behandles senest 4 uger efter hver ansøgningsfrist.
Ansøgningen:
Ansøgninger behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets ordinære møder.
Der er intet ansøgningsskema.
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af arrangementet/projektet der søges
tilskud til, oplysning af tidspunkt for et evt. arrangements afholdelse samt et
budget.
Markedsføring: Ansøgere der har modtaget tilskud fra Kultur- og Idrætsudvalgets
pulje til Kulturfremmende Aktiviteter, skal ved eventuelt markedsføring af
arrangementet gøre opmærksom på, at arrangementet er støttet af Kultur- og
Idrætsudvalget, Allerød Kommune.

Sagsbehandler:
soju

Bilag: 8.1. Ansøgning fra Lillerød Revyen
Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017
Mødedato: 30. november 2015 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 85668/15

Sendt: 30. oktober 2015 09:28
Til:
Cc:
Emne: ansøgning fra Lillerød Revy

På vegne af Lillerød Revy vil jeg gerne ansøge om tilskud til dækning af underskuddet på dette års Lillerød
Revy.
Som baggrund for ansøgningen vil jeg gerne fremføre at Lillerød Revy har i gennem 35 år været en fast
bestanddel af Lillerøds og senere Allerøds kulturliv. De seneste år har været udfordrende for Revyen. Vi har
dog stadig nydt godt af støtten fra det lokale handels- og erhvervsliv. Men også her har vi kunne mærke
krisen med sponsorer der forsvandt eller har nedsat deres bidrag.
I år er vi specielt blevet ramt af Allerød Erhvervsklubs opløsning. Dette har betydet en nedgang i
indtægterne på ca. 25 – 30.000,00 kr.. Den manglende indtægt vil betyde af vi vil komme ud med et
underskud i størrelsesordnen på 15 – 20.000 kr.
Denne udvikling vil resultere i at Lillerød Revyen overlevelse vil være truet og der vil kunne sættes et
spørgsmålstegn ved muligheden for gennemførelse af næste års revy.
Derfor vil jeg gerne søge om et tilskud under Puljen til Kulturfremmende Aktiviteter om et beløb på
15.000,00 og håber på en positiv behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.
Med venlig hilsen
Ib Malsø
Kasserer
Lillerød Revyen

Bilag: 9.1. Ansøgning fra Allerød Fodbold Klub
Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017
Mødedato: 30. november 2015 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 80271/15

ALLERØD FODBOLD KLUB
MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING OG
ALLERØD IDRÆTS-UNION.

Til
Kultur og Idrætsudvalget
v/formand John Jensen.
Emne:
Ansøgning om tilskud til indkøb af glasmontre.
Allerød Fodbold Klub (AFK) ansøger hermed om et tilskud på kr. 20.000,00 til indkøb af 5 stk
glasmontre til pokaler. En til hver afdeling i klubben.
Som motivation skal anføres, at AFK jævnlig hjemfører en pokal. Senest den 3. oktober i år, hvor DBU
Sjælland udnævnte AFK til årets bedste børneklub på Sjælland.
Disse pokaler skal naturligvis vises frem i det nye unikke klubhus i Allerød Idrætspark. De 5 glasmontre
skal placeres på forskellige steder i klubhuset. De skal have en størrelse, hvor 5 – 8 pokaler kan
fremvises. Det vil blive op til den enkelte afdeling at bestemme, hvilke pokaler , der skal stå i montrene.
AFKs kontaktperson i denne ansøgning er
Ivan B. Skov
Cedervangen 29
3450 Allerød
Mobil: 40212513
E-mail: skovserne@webspeed.dk
Venlig hilsen
Ivan B. Skov
Allerød Fodbold Klub.

ALLERØD FODBOLDKLUB –MØLLEMOSEVEJ 5 - 3450 ALLERØD – TLF. 61476140
www.alleroedfk.dk

Bilag: 10.1. Ansøgning fra Midtbyskolerne og Allerød Ungdomsskole
Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017
Mødedato: 30. november 2015 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 68459/15

Ansøgning om midler fra Puljen til Kulturfremmende Aktiviteter
På vegne af Allerød Kommunes midtbyskoler (Skovvang, Ravnsholt, Engholm, Lillerød og Allerød
Ungdomsskole) søges der om økonomiske støttemidler til udvikling og afprøvning af nye samarbejdsformer
mellem skolerne. Formålet er at fremme nye kulturelle fagaktiviteter på folkeskoleniveau til gavn for
eleverne i Allerød (år 1 har fokus på eleverne i midtbyens fire skoler).
Projektet er initieret som en del af et tværfagligt projekt mellem midtbyskolerne og AU (Allerød
Ungdomsskole) samt som et led i en lokal implementering af den ”Åbne Skole” i forbindelse med.
folkeskolereformen.
Midtbyskolerne og Allerød Ungdomsskole vil i forbindelse med dette skoleår 15/16 udbyde fire valghold for
skolernes 7. -9. klasses elever - lokaliseret på de fire matrikler i byen (Skovvang, Ravnsholt, Engholm og
Lillerød). Følgende helt nye fag udbydes på tværs af klasser, skoler og årgange: App-udvikling, spansk,
psykologi samt motorlære. Alle fag skal afvikles en gang ugentlig.

Hvad søges der om:
Allerød Kommunes midtbyskoler samt Allerød Ungdomsskole søger om tilskud til dækning af
materialeomkostninger ved etablering af nye valgfag på tværs af skolerne. Det drejer sig om grundbøger til
spansk, psykologi og materialer til det forholdsvis omkostningstunge fag motorlære (der skal etableres nyt
lokale på Engholm skolen samt indkøbes diverse maskiner og materialer arbejdsbrug) Der søges om støtte
til dækning af 50% af udgifterne. Budget vedlagt.

Nærmere beskrivelse
Gennem de sidste to år har en øget fokus på samarbejde på tværs af organisationen i Allerød Kommune
afstedkommet mange spændende dialoger om kultur og udviklingsfremmende aktiviteter for kommunens
brugere. Lokalt har folkeskolerne, musik- og ungdomsskole deltaget i fælles arrangementer- disse er blandt
andet arrangeret af kommunens forvaltning.
Det øgede kendskab til hinandens praksisser og kompetencer, både på ledelses- og medarbejderniveau, har
afstedkommet flere bæredygtige initiativer, hvor dette projekt, som vi ansøger om midler til, er det nyeste
og mest ambitiøse kulturtilbud i vores lokale folkeskoler. Skolernes ledelser, og lokale medarbejderudvalg
for valgfagene, har i samarbejde udviklet fire nye tværkommunale valgfag (første år er det indledningsvist)
for midtbyskolernes 7. – 9. klasses elever.
Hver skole forpligtiger sig på at stille lokaler til rådighed for de ugentlige valgfagslektioner (hver onsdag kl.
14.15-15.45). Det har ligget de samarbejdende fora meget på sinde at skabe aktiviteter, der dels fremmer
muligheden for nye bekendtskaber på tværs af elevgrupperne i udskolingerne samt at udvikle tilbud, der
understøtter skolernes formål med at skabe rammer for fordybelse og virkelyst –også for de af kommunens
elever, der motiveres af en praktisk tilgang til faglig og personlig dannelse.
Ydermere har det implicit for deltagerne være vigtigt at profilere vores lokale folkeskolers faglige ambitiøse
mål og tilbud – ud over de grundfag, som vi tilbyder i forvejen.

Gældende for alle valgfag er, at disse også udbydes i ungdomsskoleregi i løbet af ugen, så de elever, der
ikke kom hold i første omgang, kan få mulighed for at få olie på hænderne eller tilegne sig et tredje
fremmedsprog m.v.
Vi håber, at Kultur- og Idrætsudvalget vil se positivt på vores ansøgning, og vi stiller os gerne til rådighed
for yderligere uddybning.

På vegne af skolernes ledelser, medarbejdere og elever

Alex Lind-Hansen (ungdomsskoleinspektør) og Frank Schultz Mortensen (afdelingsleder, Lillerød Skole)

Bilag: 10.2. Midtbyskolerne og Allerød Ungdomsskole - Budget
Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017
Mødedato: 30. november 2015 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 68460/15

Budget - etablering af valgfag
Antal

pris ex moms I alt

Spansk
Buena idea 1, libro de textos, tekstbog med elev-cd
Buena idea 1, libro de trabajo, øvebog/arbejdsbog
Spansk i alt

25
25

216
180

5400
4500
9900

Psykologi
Socialpsykologisk grundbog
Myers-Briggs' Personlighedstyper
Psykologi i alt

25
1

144
325

3600
325
3925

App-udvikling

Værksted
1.prioritet (priser i parentes er incl. moms)
4 scooterlifte, ajengros, (a 2500,-) 10000,4 cykellifte, cykelpartner (a 900,-) 3600,8 filebænke, aj engros, (a 3200,-) 25600,8 skuffer til filebænke, aj engros, (a 1600,-) 12800,8 skruestik, aj engros, (a 1000,-) 8000,Div. Håndværktøj, aj engros, 25000,8 topnøglesæt, cykelpartner (a 1400,-) 11200,1 sæt specialværktøj til cykel, cykelpartner 9000,2. prioritet
Søjleboremaskine, aj engros, 3000,1 kompresser med div. værktøjer. aj, 3000,- (evt. brugt)
Rensekar med væske, aj engros, 2500,I alt værksted
Budget i alt

0

4
4
8
8
8
1
8
1

8000
720
2560
1280
1000
20000
1120
7200

32000
2880
20480
10240
8000
20000
8960
7200

1
1
1

2400
2400
2000

2400
2400
2000
116560
130385

