Fritidsudvalget
Referat fra møde
Onsdag den 3. december 2014 kl. 16.00 i F6
Mødet slut kl. 17.15

MØDEDELTAGERE
Morten Skovgaard (V)
Anne-Lise Kuhre (A)
Kenneth Jensen (A)
Kristian Moberg (V)
Lars Jepsen-Sølvhøj (A)
Lars Thelander Bostrøm (O)
Tom Lysgaard (E)

1 / 28

Indhold
ÅBENT MØDE
Sag nr. 93

Godkendelse af dagsorden
Sager til orientering

Sag nr. 94

Meddelelser

Sag nr. 95

KulturMetropolØresund (KMØ) Kreative Børn Projekt 2012-2015

Sag nr. 96

Kulturpuljen 2014 - orientering
Sager til behandling

2 / 28

Sag nr. 97

Mungo Park TeaterBattle - Frederikssund potentiel partner i 2015

Sag nr. 98

Retningslinjer - spejderfacilitetspulje

Sag nr. 99

Anlægsønsker til Idrætsfacilitetspuljen 2014 - Slangerup Speedway Klub

Sag nr. 100

Skuldelev Sejlklub - Ansøgning om bådmotor

Sag nr. 101

Brugerinddragelse i udformningen af nyt kampsportscenter i Vinge

Sag nr. 102

Ansøgning om tilskud - spejderfacilitetspulje

Sag nr. 103

Kreds 57, Ferslev - Ansøgning om tilskud fra Idrætsaktivitetspuljen i 2014

Sag nr. 104

Samarbejdsprojekt mellem Dalby IF og Solbakkeskolen

Sag nr. 105

Slangerup Tennisklub og Slangerup Bordtennis Klub - Ansøgning til IdrætsAktivitetsPuljen

Sag nr. 106

Borgernes hus 2014

Journal nr.:
000357-2014

Sag nr. 93

Godkendelse af dagsorden
Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 8.
Normalforretningsordenen § 3.

Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

3 / 28

Godkendt.

Sager til orientering

Journal nr.:
023359-2013

Sag nr. 94

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

4 / 28

Orientering
Orientering
Orientering
Orientering
Orientering

om
om
om
om
om

kunstgræsbanen i Slangerup.
FIK's klubhus.
kunstgræsbane i Dalby.
Kignæshallen.
bygningerne på Fiomagrunden.

Journal nr.:
003416-2012

Sag nr. 95

KulturMetropolØresund (KMØ) Kreative Børn Projekt 2012-2015
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Kulturaftalen 2012-2015: Status december 2014
Kulturaftalen er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet og er benævnt KulturMetropolØresund (KMØ). Målet med aftalen
er at skabe en platform, der løfter kulturen i regionen og styrker det regionale
samarbejdsfællesskab.
KulturMetropolØresund er politisk besluttet og er organiseret omkring en politisk styregruppe, en administrativ følgegruppe, en partnergruppe, et sekretariat samt projekter inden for forskellige indsatsområder, der hver har decentrale
projektledelser.
Frederikssund Kommune deltager i de to projekter Kreative Børn (indsatsen:
Børn og Kultur) og Jagten, tidligere Kulturens Motionsdag (indsatsen: institutioner på tværs).
Kulturens Motionsdag => Jagten
Det overordnede mål med Kulturens Motionsdag er at koble idræt og kultur.
Ambitionen er, at Kulturens Motionsdag vil blive en stor folkelig kultur- og
motionsevent og et eksempel på, hvordan traditionelle kulturoplevelser tænkes sammen med motion og fysisk udfoldelse.
I 2013 valgte man at ændre navnet til Jagten, ligesom projektet blev mere
målrettet børnefamilierne.
12 kommuner deltager i projektet.

Projektledelse:
Kampagne og sparring i forhold til ideer og koncepter for dagen varetages af
kultursekretariatet Golden Days, mens det er de enkelte kulturinstitutioner og
kulturaktører, der afholder selve arrangementet.

Aktiviteter:
I 2014 fandt Jagten i Frederikssund sted den 23. maj på Selsø Slot - under
navnet: Jagten på den forsvundne Slave, som hang sammen med den på det
tidspunkt aktuelle udstilling på Selsø Slot.
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Godt 300 børn og voksne tog udfordringen op og fulgte i slaven Ferdinans
fodspor i jagten på at finde sine forældre. Børn og voksne skulle løse opgaver
undervejs og kunne desuden prøve slavernes kampdans Capoeira og prøve
kræfter med orienteringsløb med hjælp fra Kildeholm orienteringsklub.
Det lavere antal deltagere i 2014 begrundes med truende vejrudsigter. Tilbagemeldingerne fra deltagerne var meget positive, ligesom de foregående år.
I 2013, den 24. maj, blev begivenheden ligeledes gennemført på Selsø Slot i
samarbejde mellem Kultur- og fritidssekretariatet og Dansk Orienteringsforbunds lokale afdeling i Egedal under titlen: Jagten på den forsvundne opskrift.
Ca. 450 børn og voksne deltog i arrangementet.
I 2012, den 13. maj, blev arrangementet afholdt for første gang. Denne gang
foregik det i Slotsparken Jægerspris, hvor godt 70 børn og voksne blev guidet
igennem skulpturparken med fællessang og imiterede søslag.
Jagten finder sted i alle 12 kommuner samme dag og markedsføres regionalt
med samme fælles tema, og den grafiske identitet går igen i plakater og store
pyloner i bybillederne i alle 12 kommuner for at understøtte den regionale
sammenhæng.
Kreative Børn:
Det overordnede mål med Kreative Børn er, at børn i regionen er sikret adgang til - og møde med - et mangfoldigt kulturtilbud af høj kvalitet, der kan
sikre og fremme deres kreative, sociale og innovative kompetencer.
12 kommuner deltager i projektet.

Projektledelse:
Frem til udgangen af 2013 var Helsingør, Albertslund og Frederikssund Kommune fælles om at løfte projektledelsen. Fra januar 2014 valgte Frederikssund
Kommune at trække sig ud af projektledelsen og forsætte som menig projektdeltager.

Projektledelsen er således forankret i Helsingør og Albertslund Kommune og
har til formål at sikre overordnet koordinering og projektets fremdrift.

Aktiviteter
Der er indgået samarbejdsaftaler med BUSTERs Medieakademi og det nationale kompetencecenter Dansehallerne. Samarbejderne løber alle fire år med
henblik på at afprøve og udvikle erfaringer med kreative læringsforløb i skolen*.
* I 2012 var Dansehallernes aktivitetstilbud også rettet mod dagtilbud, men
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med Folkeskolereformens tilkomst tog Kreative Børn en drejning med henblik
på at understøtte den nationale udvikling lokalt og regional.
Ligesom i 2012 og 2013 tilbyder Dansehallerne og BUSTERs Medieakademi
workshops til skoler i Frederikssund Kommune i 2014. BUSTERs Medieakademi
tilbyder fire forløb til skolernes mellemtrin. I samarbejde med Pædagogisk
Center Frederikssund (PCF), aftalen er overgået til UBK, er der tilkøbt 10 forløb, således at BUSTER kommer ud til alle skoler i Frederikssund Kommune i
2014.
Det betyder, at 14 lærere og deres klasser arbejder med produktion af animationsfilm eller produktion af film med mobiltelefonen. Workshopsne er bygget
op med forberedende lærerworkshops, undervisningsmateriale og programmer, som bør være tilgængelige vis skolernes computere, således at elever og
lærere har mulighed for at arbejde videre med medierne.
Dansehallerne valgte i år at udbyde et nyt, åbent forløb: Byg dit eget danseforløb. Dette forløb udvikles af en professionel danser og en lokal skole - i
dette tilfælde Kingoskolen i Slangerup.
Projektet er i gang, og i øjeblikket udvikler 9. klasse en koreografi, som de skal
undervise 7. klasserne i. Dette bliver til en fælles opvisning for hele skolen den
27. november.
Projektet evalueres, og et væsentligt punkt er at undersøge, hvordan projektet
kan spredes til andre, så dansen bliver en blandt flere muligheder for at sikre
45 minutters bevægelse om dagen i skolerne.
Siden 2012 har mere end 10.000 børn og flere hundrede lærere fra de 12
deltagende kommuner mødt Dansehallerne og BUSTERs Medieakademi. I 2015
vil Dansk Arkitektur Center (DAC) være en del af projektet og tilbyde forløb for
skolebørn.
Derudover mødes tovholdere og interessenter fra de 12 kommuner ca. fire
gange årligt med henblik på faglig udvikling og erfaringsudveksling i forhold til
implementeringen lokalt.
Desuden har Kreative Børn været en del af Kulturministeriets arbejdsgruppe
omkring udviklingen af Kulturstrategien (maj 2014).
Kulturaftalens organisering

Politisk styregruppe:
Udvalgsformænd fra deltagerkommuner samt politisk repræsentant fra Region
Hovedstaden.

Administrativ følgegruppe:
Kultur- og fritidscheferne fra de deltagende kommuner samt repræsentant fra
Region Hovedstaden.
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Den 29. november 2013 blev det besluttet at slå det regionale Kultur- og Fritidsnetværk R1 og KulturMetropolØresund følgegruppen sammen. Beslutningen blev truffet, idet de fleste kommuner var repræsenteret i begge netværk.
Følgegruppen repræsenterer derfor i dag 33 kommuner.

Partnergruppe:
Udvalgte projektpartnere, som sparrer med følgegruppen.

Sekretariatet:
Er placeret i Ballerup Kommune og består af en sekretariatsleder, en projektog kommunikationsmedarbejder.
Formandskab:
Ballerup Kommune varetager formandskabet i 2012-2015.
Indsatsområder og projektstyring:
Hvert projekt styres af en projektleder, der finansieres gennem Kulturaftalen.
Læs mere her: www.kulturmetropol.dk
Kulturaftalens økonomi:
Kommunerne og regionen gennemfører en række projekter i en 4-årig periode, hvor basisfinansieringen til gennemførelse af projekterne er tilvejebragt via
9,35 mio. fra kommunerne, 5 mio. kr. fra Region Hovedstaden og 11,4 mio.
kr. fra Kulturministeriet.

Frederikssund Kommune betaler i alt 100.000 pr. år for deltagelse i KulturMetropolØresund.
De 70.000 finansieres af Kulturpuljen for deltagelse i projekterne Kreative Børn
og Jagten (tidligere Kulturens Motionsdag).
De 30.000 finansieres af økonomiudvalget.
En kommende Kulturaftale?

Fra en KulturMetropolØresund til Kulturmetropol Copenhagen
KulturMetropolØresund (KMØ) blev skabt i 2012 med visionen om at gå fra at
være et bynetværk til en sammenhængende kulturmetropol i løbet af 10 år.
En kulturmetropol der er kendetegnet af kulturel entreprenørskab, udfoldelseskraft og med kulturelle tilbud af en sådan kvalitet, at det tiltrækker kulturforbrugere på tværs af regionen.
Næste skridt i udviklingen mod den sammenhængende kulturmetropol er kulturaftalen Kulturmetropol Copenhagen. Det nye navn holder fast i hovedstadsregionen som en metropol, understreger ambitionen om ekstern gennemslagskraft udenfor Danmark.
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Den kommende kulturaftale vil blive et forpligtende samarbejde mellem kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet i perioden 2016-2019. Forpligtelsen betyder bl.a., at den enkelte partner forventes at engagere sig tydeligt i samarbejdet, så fællesskabet kan få glæde af hver partners styrker.
For at nå målet igangsættes en række fælles udviklingsprojekter. Projekterne
skal give borgerne i kulturmetropolen flere, bedre og mere sammenhængende
kulturtilbud og samtidig en styrket fælles, kulturel identitet. På den måde øges
sammenhængen i kulturmetropolen.
Projekterne skal være karakteriseret af brede partnerskaber, og de skal skabe
blivende fælles værdier. Et antal projekter fastlægges i aftalens begyndelse.
Derudover er der mulighed for at igangsætte nye projekter undervejs.
Økonomien er endnu ikke fastlagt.
Tidsplan:
Frederikssund Kommune skal i begyndelsen af 2015 indgive en hensigtserklæring om, hvorvidt man ønsker fortsat at være en del af en Kulturaftale.

Dette punkt vil blive fremlagt på Fritidsudvalgets møde i januar.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi: Det fortsatte arbejde under kulturaftalen skal udføres inden for Fritidsudvalgets eksisterende bevilling.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen fremsender sagen til orientering for Fritidsudvalget.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Orientering givet.

Journal nr.:
022133-2013

Sag nr. 96

Kulturpuljen 2014 - orientering
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Orientering om kulturpuljen december 2014.
Kulturpuljen havde i 2014 et budget på 756.395 kr. Hertil var overførte midler
fra 2012 på 213.000 kr.
Det betyder, at der i 2014 var 969.395 kr. i kulturpuljen, hvoraf 223.000 var
disponeret på forhånd.
I 2014 er der modtaget 35 ansøgninger til kulturpuljen fordelt således:









Ansøgt tilskud: 380.750 kr.
o Fordelt på 20 ansøgninger, hvoraf seks var over 15.000 kr.)
Bevilget og udbetalt tilskud: 190.750 kr.
Ansøgt underskudsgaranti: 245.300 kr.
o Fordelt på 15 ansøgninger, hvoraf otte var på mere end
15.000 kr.)
Bevilgede underskudsgaranti: 237.300 kr.
Udbetalt underskudsgaranti: 51.462 kr.
Ingen reserverede underskudsgarantier for 2014
Reserverede underskudsgarantier (2015 budget): 55.000 kr.

Derudover har der været anvendt midler til øvrige aktiviteter som:




Sommeraktiviteter: 50.000 kr.
Fællessang på Charlie: 70.000 kr.
Trykt materiale mv.: 22.000 kr.

Forbrug i alt: 564.200 kr.
Restbeløb 2014: ca. 405.195 kr.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
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Ingen.
Økonomi har ingen bemærkning.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen fremsender sagen til orientering for Fritidsudvalget.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Orientering givet.

Sager til behandling

Journal nr.:
024640-2014

Sag nr. 97

Mungo Park TeaterBattle - Frederikssund potentiel partner i 2015
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for Kulturpuljen.
Ansøgning til kulturpuljen: MUNGO PARK TEATERBATTLE
Mungo Park har henvendt sig til Frederikssund Kommune med et tilbud om at
byde ind som fjerde partner i Mungo Park TeaterBattle 2015 sammen med
Allerød, Køge og Gladsaxe Kommune.
Der er to partnermodeller:
Værtskab for konkurrencen: 60.000 kr.
Værtskab for workshops: 30.000 kr.
To kommuner udover Frederikssund Kommune er med i runden om at byde
ind på værtskabet. Siger mere end en kommune ja, beslutter Mungo Park,
hvem der får værtskabet for konkurrencen, mens de øvrige kommuner tilbydes værtskab for forudgående workshops.
Mungo Park Teaterbattle er et projekt under KulturMetropolØresund (KMØ).
Projektet ligger under indsatsen Unge og Kultur og handler om at sætte spot
på teatertalentudvikling. Allerød, Køge og Gladsaxe kommune har været partnere i projektet siden 2012.
Mungo Park Teaterbattle er en årligt tilbagevendende konkurrence på teater
og talent for unge (15-25 årige). Konkurrencen foregår hvert år i uge 42 (efterårsferien), og i 2014 deltog 130 unge (40 teatergrupper) fra hele landet
samt en gruppe fra Norge og en fra Finland.
Konkurrencen varer i tre dage, og deltagerne bliver vurderet af en professionel
jury, bestående af nogle af Danmarks førende og toneangivende teaterfolk. I
2014 bestod juryen af kulturredaktør på Berlingske Tidende og Teateranmelder Jakob Steen Olsen, teaterdirektør på Mungo Park - Martin Lyngbo, Skuespiller Charlotte Munck (Anna Pihl).
Alle deltagernes forestillinger bliver vist i løbet af tre dage, og juryen kommer
med feedback umiddelbart efter hver forestilling. Deres professionelle feedback samles i et dokument, som deltagerne får tilsendt efter TeaterBattle. De
tre finalister vinder penge til at udvikle deres forestilling samt retten til at spille
deres forestilling på Mungo Park. Blandt de tre finalistgrupper bestod den en
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af tre piger, hvoraf de to er fra Jægerspris Amatør Scene (JAS).
Forud for konkurrencen afholdes teaterworkshops i de deltagende kommuner.
Workshopperne foregår i de kommuner, der ikke er vært for konkurrencen.
Workshopperne er ligesom konkurrencen åben for alle og giver unge en mulighed for at øve sig, prøve kræfter med deres talent, og undersøge om de har
mod på at stille op til konkurrence.
Samlet er formålet med TeaterBattle at give unge mulighed for at dygtiggøre
sig, inden de søger ind på Teaterskolen. Og det handler om at øge opmærksomheden omkring de mange muligheder inden for teater i regionen.
I Frederikssund Kommune vil værtskabet for talentkonkurrencen ligge i fin
tråd med værtskabet for Aprilfestivalen i foråret 2015. Det kan være med til at
understrege, at Frederikssund Kommune er et sted, hvor det kreative miljø
spirer, og hvor talenter tages alvorligt.
Bliver Frederikssund Kommune vært for konkurrencen i 2015, vil det foregå i
samarbejde med JAS og KulturCrew+ (ungeindsatsen i forbindelse med Aprilfestivalen).
Desuden kan deltagelsen i projektet være et led i at undersøge talentarbejdet
i Frederikssund Kommune og måske være en begyndelse på et tættere samarbejde med Mungo Park.
Kultur og Fritid bemærker, at ansøgningen ligger udenfor retningslinjerne for
Kulturpuljen.
Forslaget har været i høring hos KUF, og eventuelle bemærkninger vil blive
fremført på Fritidsudvalgets møde den 3. december 2014.
Det bemærkes desuden, at der er midler til rådighed i Kulturpuljen, jf. orientering om kulturpuljen december 2014.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi: Evt. deltagelse finansieres inden for Fritidsudvalgets eksisterende
bevilling.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Sagen drøftes, og der træffes en beslutning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Sagen udsat.

Bilag:
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Mungo Park TeaterBattle - Frederikssund potentiel parter 2015

Journal nr.:
025428-2014

Sag nr. 98

Retningslinjer - spejderfacilitetspulje
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 blev det besluttet, at der fra
Idrætsfacilitetspuljen fremadrettet også skal ydes tilskud til spejdergruppernes
hytter.
Tre af de tolv spejderhytter er kommunalt ejede og har derfor selvstændigt
budget. De resterende ni hytter er ejet af de enkelte spejdergrupper, og det
foreslås, at det udelukkende er disse hytter, der tilgodeses med tilskud fra
puljen.
Udvalget skal tage stilling til udkast til retningslinjer og ansøgningsskema.
Begge udkast er vedlagt som bilag.
Udtalelse fra BUS forventes at foreligge til udvalgets behandling.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Udvalget godkender retningslinjer og ansøgningsskema.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Godkendt med ønske om, at ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger
om gruppens egenøkonomi samt vedlæggelse af de 3 sidste generalforsamlings godkendte regnskaber.

Udkast til retningslinjer for spejderfacilitetspulje
Udkast til ansøgningsskema til spejderfacilitetspulje

Journal nr.:
003759-2014

Sag nr. 99

Anlægsønsker til Idrætsfacilitetspuljen
2014 - Slangerup Speedway Klub
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Slangerup Speedway Klub, der i 2013 indviede et komplet lysanlæg på den
store bane, som muliggør både national og international stævneafvikling og
med mulighed for TV-dækning, ansøger om forbedring af køreforholdene for
klubbens børne- og ungdomskørere i aldersgruppen 4 - 15 år.
Især i forårs- og efterårssæsonen er køretiden begrænset som følge af den i
dag manglende lysdækning på den lille bane, et forhold som bevirker, at klubbens kørere først sent på sæsonen når op på niveau med andre klubbers kørere.
Slangerup Speedway Klub ansøger på denne baggrund om tilskud til etablering
af lysanlæg på den lille træningsbane, som børne- og ungdomskørere anvender.
Medlemstallet for Slangerup Speedway Klub er i alt 115 fordelt med 48 medlemmer under 25 år og 69 medlemmer over 25 år.
Der ansøges i henhold til specificeret tilbud om et tilskud til formålet på
399.450 kr.
Frederikssund Idrætsråds udtalelse vil foreligge på mødet.
Fortsat sagsfremstilling til Fritidsudvalgets møde 3. december 2014:
I henhold til beslutning i Fritidsudvalget den 5. marts 2014 genoptages sagen
på årets sidste møde, hvor ansøgninger til Idrætsfacilitetspuljen behandles.
Frederikssund Idrætsråds udtalelse foreligger som bilag.
Det vil af nedenstående bemærkning vedrørende økonomiske og personalemæssige bemærkninger fremgå, hvor stort restbudgettet for puljen er.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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Idrætsfacilitetspuljen.
Der er afsat 2.088.000 kr. i Budget 2014 til idrætsfacilitetspuljen. Beløbet er
bevilget i forbindelse med budgetvedtagelsen og kan disponeres af fagudvalget. Der er afsat et tilsvarende beløb til puljen i overslagsårene. I forbindelse
med den kommende overførselssag indstilles der overført et restbudget af
puljen fra 2013 til 2014, restbudgettet er dog fuldt disponeret til konkrete

projekter.
Restbudget: Af det afsatte budget til idrætsfacilitetspuljen i 2014 er der
867.587 kr., der endnu ikke er disponeret til konkrete projekter.
Indstilling:

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Udvalget træffer beslutning i sagen.
Indstilling til Fritidsudvalgets møde 3. december 2014:
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Udvalget træffer beslutning i sagen.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 05. marts 2014
Sagen udsættes til årets sidste behandling af ansøgninger til Idrætsfacilitetspuljen med baggrund i Idrætsrådets udtalelse.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Beslutninger:

Bilag:
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399.450 kr. bevilliget.

Ansøgning og tilbud

Journal nr.:
022025-2014

Sag nr. 100

Skuldelev Sejlklub - Ansøgning om
bådmotor
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Skuldelev Sejlklub ansøger om tilskud til køb af bådmotor til følgebåden, som
klubben anvender i sine aktiviteter for børn og unge. Den hidtidigt anvendte
bådmotor er brudt sammen.
Ansøgningen andrager 32.000 kr.
Klubben har i alt 22 medlemmer. 10 medlemmer er under 25 år, og 12 medlemmer er over 25 år.
Der vil på mødet foreligge udtalelse fra Frederikssund Idrætsråd.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Idrætsfacilitetspuljen.
Af det afsatte budget til idrætsfacilitetspuljen i 2014 er der 867.587 kr., der
endnu ikke er disponeret til konkrete projekter.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at
1. Udvalget træffer beslutning i sagen.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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32.000 kr. bevilliget.

Ansøgning

Journal nr.:
025635-2014

Sag nr. 101

Brugerinddragelse i udformningen af
nyt kampsportscenter i Vinge
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Idrætsfacilitetspuljen.
Af forligspartiernes budgetaftale for Budget 2015 står der følgende: ”som led i
understøttelsen af de mange kampsportsaktiviteter i kommunen, ønsker forligspartierne at skabe et center, som kan styrke disse sportsgrene i velegnede
træningsfaciliteter. Centeret indrettes i Vinge i det stationsnære byggeri og
forventes at kunne tages i brug i 2017."
Processen med skitseringen af de kommunale 5.500 m2 i det stationsnære
byggeri i Vinge er i fuld gang, og Kultur- og fritidssekretariatet skal derfor
foreslå, at der igangsættes en proces med de potentielle kampsportsklubber i
kommunen med det formål at få deres input til, hvad det nye kampsportscenter skal indeholde, og hvordan det skal indrettes. Det eneste, der på forhånd
er givet er, at arealet på et sådant center er på ca. 1.000 m2.
Det er Kultur- og fritidssekretariatets vurdering, at klubber, der tænkes primært at benytte kampsportscentret og derfor foreslås inddraget i de indledende drøftelser, er:


Jægerspris Bokseklub



Frederikssund Free Fight



BK Viking Frederikssund Brydeklub



Frederikssund Teakwondo klub



Shaolin Kung Fu klub



Karateskolen Genshi-Kan

Kultur- og fritidssekretariatet har taget kontakt til en ekstern proceskonsulent,
som sekretariatet foreslår, leder processen. Konkret foreslår sekretariatet, at
klubberne indkaldes til en arbejdssession torsdag den 18. december fra kl. 1720, hvor ideer, holdninger og synspunkter kan komme på bordet og drøftes
primært med hinanden - klubberne imellem. De 6 klubber deltager med det
antal medlemmer de ønsker. Efterfølgende sammenfatter den eksterne konsulent synspunkter og anbefalinger til et sammenfattende notat, som indgår i
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den videre skitseringsproces for kampsportscenteret.
Sekretariatet skønner, at den samlede proces vil kunne holdes indenfor en
ramme på 25.000 kr. som derfor søges disponeret af Idrætsfacilitetspuljen.
Frederikssund Idrætsråds udtalelse vil foreligge på mødet.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Af det afsatte budget til idrætsfacilitetspuljen i 2014 er der 867.587 kr., der
endnu ikke er disponeret til konkrete projekter.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller, at:
1. Der disponeres en ramme på 25.000 kr. fra Idrætsfacilitetspuljen til
aflønning af ekstern proceskonsulent i forbindelse med brugerinddragelse.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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25.000 kr. bevilliget.

Journal nr.:
014890-2014

Sag nr. 102

Ansøgning om tilskud - spejderfacilitetspulje
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune har tolv spejdergrupper, hvor af de tre holder til i
kommunalt ejede hytter og de ni i egne hytter.
En af disse grupper i egne hytter er DDS 1. Frederikssund Gruppe, som tidligere på året har fremsendt ansøgning om tilskud til renovering af og energibesparende foranstaltninger til gruppens hytte. Denne hytte er én af fire hytter,
der ligger samlet på Klintevej i Frederikssund.
Gruppen søger om tilskud til udskiftning af vinduer, døre, gulvbelægninger og
tag, renovering af loft og el, etablering af varmepumpe - i alt udgifter for
379.200 kr. inkl. moms. Ved ydelse af det fulde tilskud vil kommunen kunne
afløfte hovedparten af momsen, sådan at nettoudgiften for kommunen vil
udgøre ca. 311.000 kr. Renoveringerne er opstillet i prioriteret rækkefølge i
ansøgningen, der er vedlagt som bilag.
Udvalget har besigtiget hytten i forbindelse med rundtur til alle spejderhytterne i august måned, og udvalget skal tage stilling til gruppens ansøgning i relation til spejderfacilitetspuljen.
Udtalelse fra BUS forventes at foreligge til udvalgets behandling.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Af det afsatte budget til idrætsfacilitetspuljen i 2014 er der 867.587 kr., der
endnu ikke er disponeret til konkrete projekter.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til udvalget, at:
1. Udvalget tager stilling til ansøgningen.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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311.000 kr. i nettobeløb bevilliget.

Bilag:
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Ansøgning om tilskud til DDS 1. Frederikssund

Journal nr.:
024992-2014

Sag nr. 103

Kreds 57, Ferslev - Ansøgning om tilskud fra Idrætsaktivitetspuljen i 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Kreds 57, Ferslev Idrætsforening, og Ferslev Skole ansøger om tilskud til et
samarbejdsprojekt i henhold til retningslinjer for Idrætsaktivitetspuljen i 2014.
I henhold til retningslinjer for anvendelse af Idrætsaktivitetspuljen i 2014 skal
ansøgningen sendes til udtalelse i Uddannelsesudvalget og i Frederikssund
Idrætsråd.
Samarbejdsparterne har indgået aftale om, at 5 instruktører deltager i et forløb med understøttende undervisning i indskolingen. Forløbet betår af 5 forskellige former for bevægelsesgymnastik.
Der ansøges om tilskud til en "skolemotorikkasse" til 4.608 kr. og til en rullemadras til 10.800 kr.
Ansøgningen andrager i alt 15.408 kr.
Udtalelse fra Frederikssund Idrætsråd og Uddannelsesudvalget foreligger på
mødet.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Idrætsaktivitetspuljen i 2014.
Der resterer 160.000 kr. af puljen i 2014.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Udvalget træffer beslutning i sagen.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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15.408 kr. bevilliget.

Ansøgning
Retningslinjer for Idrætsaktivitetspuljen

Journal nr.:
013556-2014

Sag nr. 104

Samarbejdsprojekt mellem Dalby IF og
Solbakkeskolen
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Dalby Idrætsforening ansøger om medfinansiering af et samarbejdsprojekt
mellem lokal forening og skolen i relation til Folkeskolereformen.
Projektets formål er at give eleverne mulighed for at dyrke og kombinere deres idræt, som bygger på lyst og engagement, med skolegangen og derved
styrke deres idrætslige og faglige udvikling.
Der ansøges om medfinansiering til materialer, vedligeholdelse og lønudgift i
opstartsfasen.
Puljen udgør 160.000 kr. Der ansøges som 50.000 kr. til formålet.
Sagen er sendt i høring i Uddannelsesudvalget. Høringssvar vil foreligge på
mødet.
Frederikssund Idrætsråds udtalelse forventes at foreligge på mødet.
Supplerende sagsfremstilling til Fritidsudvalgets møde den 3. december 2014:
Sagen behandles i henhold til beslutning i Fritidsudvalget den 13. august 2014.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Idrætsaktivitetspuljen.
Økonomi: Evt. tilskud skal finansieres inden for Fritidsudvalgets bevilling.
Der resterer 160.000 kr. af pulje til Idrætsaktiviteter i 2014.
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Udvalget træffer beslutning i sagen.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 13. august 2014
Uddannelsesudvalget høringssvar: Uddannelsesudvalget ser projektet som et
positivt bidrag til målet om den åbne folkeskole og skole/foreningssamarbejdet
i skolereformen.
Sagen er udsat til decembermødet i Fritidsudvalget.

24 / 28

Fritidsudvalget ønsker i 2014 at anvende Idrætsaktivitetspuljen til at understøtte foreninger, der samarbejder med folkeskoler i Frederikssund Kommune
til implementering af skolereformen. Foreningerne opfordres til at fremsende
ansøgning til puljen. Administrationen vil orientere Idrætsforeninger og skolerne om tidsfrister for ansøgninger.
Beslutninger:

Bilag:
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50.000 kr. bevilliget.

dalbyfolderfodbold(endelig pub)
dalbyfolderhåndbold(endelig pub)
Projektbeskrivelse-opsamling
Ansøgning til Fritidsudvalgets Idrætsaktivitetspulje

Journal nr.:
024985-2014

Sag nr. 105

Slangerup Tennisklub og Slangerup
Bordtennis Klub - Ansøgning til
IdrætsAktivitetsPuljen
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Slangerup Tennisklub og Slangerup Bordtennis Klub ansøger i samarbejde med
Lindegårdskolen i Slangerup om tilskud til et samarbejdsprojekt i henhold til
retningslinjer for Idrætsaktivitetspuljen i 2014.
Ansøgningen andrager 65.100 kr. og omfatter materiel til bordtennis, minitennis og tennis.
Der resterer 160.000 af Idrætsaktivitetspuljen i 2014.
Udtalelse fra Frederikssund Idrætsråd og Uddannelsesudvalget foreligger på
mødet.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ingen bemærkning, idet evt. tilskud skal finansieres fra den eksisterende Idrætsaktivitetspulje under Fritidsudvalget.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Udvalget træffer beslutning i sagen.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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65.100 kr. bevilliget.

Ansøgning
Retningslinjer for Idrætsaktivitetspuljen i 2014

Journal nr.:
022706-2014

Sag nr. 106

Borgernes hus 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Af de supplerende budgetbemærkninger til Aftale om budget 2014-2017 fremgår det, at:
"Forligspartierne bekræfter budgetaftalen for 2013-2016 om, at der skal udarbejdes et egentlig beslutningsoplæg vedrørende etablering af Borgernes hus,
som skal indeholde et visionært og fleksibelt hovedbibliotek til afløsning af det
nuværende i Jernbanegade 24 mv. Partierne er enige om, at foruden Bløden
vil andre alternativer indgå. Den endelige organisatoriske model for projektets
gennemførelse vil ske i 2014 med vedtagelse i det kommende Byråd. Forslag
om eventuel udbygning af Elværket indgår som følge af udskydelse af etableringen af Borgernes Hus."
I forlængelse af Fritidsudvalgets juni møde blev udvalget præsenteret for en
fornyet vurdering fra Bibliotekschefen af arealbehov for et nyt hovedbibliotek.
Bilaget vedlægges sagen. Det blev aftalt med Fritidsudvalget, at udvalget senere på året skulle præsenteres for en egentlig sag, hvor udvalget har mulighed for at fortsætte sine drøftelser.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi bemærker, at der i budget 2015 er afsat 264.000 kr., der stammer
fra overførte midler fra 2013 vedr. forundersøgelse til 'Nyt kulturhus/bibliotek/borgerhus' (Budget 2013 vedtaget oktober 2012).
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller, at:
1. Sagen drøftes.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 05. november 2014
Drøftet.
Drøftelserne genoptages på næste udvalgsmøde.
Kenneth Jensen (A) og Tom Lysgaard (E) var ikke til stede.

Beslutninger:

Drøftet.
Drøftelserne genoptages på næste udvalgsmøde.
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Bilag:
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Arealbehov i et moderne hovedbibliotek i Frederikssund

