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1.
Udbud af breddeidrætsfaciliteter
.

Forvaltningen vil på mødet give en mundtlig orientering og gennemgang af de
indkomne tilbud - på baggrund af udbuddet om etablering af nye - og
erstatningsfaciliteter til breddeidrætten på Lyngby Stadion.
Hele Kommunalbestyrelsen er efter aftale med udvalgsformanden inviteret til at
deltage i orienteringen og gennemgangen, der afvikles som punkt 1 på
dagsordenen.
Sagen behandles formelt på Økonomiudvalgets møde den 24. oktober, hvor Kulturog Fritidsudvalget efter aftale med borgmesteren er inviteret til at deltage i sagens
behandling. På baggrund af forvaltningens indstilling, og behandlingen her,
udarbejdes der en indstilling til Kommunalbestyrelsen om, hvilket projekt der
anbefales og hvem der foreslås indgået kontrakt med.
Den endelige beslutning om valg af projekt og tilbud sker på
Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2013.

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. oktober 2013
Taget til efterretning.
Lene Kaspersen (C) var fraværende.
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2.
Det Flydende Teater
.

Sagsfremstilling
Det Flydende Teater har ønsket en dialog med Kultur- og Fritidsudvalget om det
fremtidige samarbejde mellem kommunen og Det Flydende Teater. Det Flydende
Teater har fremsendt det vedlagte notat: "Oplæg til samarbejde mellem Det
Flydende Teater og Lyngby-Taarbæk Kommune", samt det vedlagte
budgetoverslag (bilag). Oplægget indeholder et forslag om at gøre det flydende
teater til et egnsteater forankret i Lyngby-Taarbæk Kommune. Som det fremgår af
vedlagte budget anslås det at det vil koste Lyngby-Taarbæk Kommune 1.884.667
kr. årligt beregnet på budget 2015. Forvaltningen har desuden udarbejdet vedlagte
notat: "Egnsteatre", som redegør for lovgivningen bag egnsteatrene (bilag).
Den kunstneriske leder Pelle Nordhøj Kann samt den administrative leder Anne
Christine Kann af Det Flydende Teater har foretræde for udvalget.
Det Flydende Teater har i år modtaget 55.990 kr. på den aftale, der pt. er mellem
kommunen og teatret. Forvaltningen afventer den politiske dialog med teatret forud
for formulering af en eventuel ny aftale for perioden 2014-16.
Økonomiske
Opgaven løses inden for rammen.
Kompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at det fremtidige samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk
Kommune og Det Flydende Teater drøftes.

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. oktober 2013
Drøftet idet udvalget anmoder forvaltningen om snarest muligt at fremlægge sag
vedrørende forskellige modeller for et egnsteater og herunder et eventuelt
samarbejde med Det Flydende Teater.
Lene Kaspersen (C) var fraværende.
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3.
Valg af næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har den 26. september 2013 godkendt, at Gruppe B
omkonstituerer sig således, at Henrik Brade Johansen udtræder som medlem af
Kultur- og Fritidsudvalget og indtræder som medlem af Børne- og
Ungdomsudvalget og Trine Nebel Schou udtræder som medlem af Børne- og
Ungdomsudvalget, og indtræder som medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.
Der skal derfor vælges ny næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at der vælges ny næstformand.
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. oktober 2013
Trine Nebel Schou (B) er valgt som næstformand.
Lene Kaspersen (C) var fraværende.
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4.
Folkeoplysningsudvalg for perioden 2014-16
.

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsloven blev i juni 2011 ændret således, at det fremover er
obligatorisk at oprette et udvalg på folkeoplysningsområdet med repræsentation af
de tilskudsberettigede aktører. Loven siger intet om politisk repræsentation. Ifølge
lovens §35 stk. 2 hedder det, at ”Kommunalbestyrelsen skal oprette et udvalg inden
for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få
tilskud efter kapitel 3, hvortil den kan henlægge sine opgaver i henhold til denne
lov.”
Tidligere indeholdte Folkeoplysningsloven ikke et krav om et udvalg på
folkeoplysningsområdet, men satte klare krav til sammensætningen af udvalget,
såfremt kommunen valgte at nedsætte et egentligt Folkeoplysningsudvalg.
Ændringen af Folkeoplysningsloven i 2011 betød ikke andre ændringer for
udvalgets sammensætning og funktionsmåde. Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog
den 29. november 2012 en ny Folkeoplysningspolitik, som beskriver visioner, mål
og rammer for folkeoplysningsområdet.
Folkeoplysningsudvalget drøftede den 30. april 2013 rammerne for et fremtidigt
udvalg på folkeoplysningsområdet for næste kommunalbestyrelsesperiode. I
forbindelse med denne drøftelse anbefalede brugerrepræsentanterne af
folkeoplysningsudvalget, at der fortsat er politikere repræsenteret i et fremtidigt
udvalg på folkeoplysningsområdet.
Børne- og Fritidsforvaltningen udarbejdede i juni 2010 en rapport om den
Folkeoplysningsområdets fremtidige organisering (Bilag), som vedlægges sagen til
inspiration for udvalgets drøftelse. Rapporten peger på fem modeller for den
fremtidige organisering af folkeoplysningsområdet:






Model 1 Bevarelse af Folkeoplysningsudvalget.
Model 2 Folkeoplysningsudvalget nedlægges.
Model 3 Udvidet Folkeoplysningsudvalg
Model 4 Et rådgivende forum
Model 5 Tænketank og dialogmøder med de folkeoplysende foreninger

I forbindelse med denne kommunalbestyrelsesperiode valgte Lyngby-Taarbæk
Kommune i høj grad at indføre model 3 – et udvidet Folkeoplysningsudvalg, hvor .
Reelt har Tænketanken på Kulturområder ikke fungeret i de seneste år, pga. af for
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mange aflysninger. Sidste planlagte møde var i november 2012 blev aflyst pga.
afbud fra stort set alle eksterne medlemmer. Vær opmærksom på at den er skrevet
inden den nye lovgivning på området og i forlængelse af lovændringen er det ikke
muligt at vælge model 2 og 5 i den beskrevne form, idet der i dag skal være et
udvalg på folkeoplysningsområdet. I forlængelse heraf foreslår forvaltningen, at to
modeller for et fremtidigt udvalg på folkeoplysningsområdet drøftes:
A) En videreførelse af den nuværende model (en kombination af model 1 og 3) –
dvs. et folkeoplysningsudvalg med den nuværende sammensætning, men det
foreslås at Tænketanken erstattes af et årligt dialogmøde mellem Kultur- og
Fritidsudvalget og alle foreninger og interessenter på kultur- og
folkeoplysningsområdet. Folkeoplysningsudvalget har som opgave, at godkende
foreninger indenfor Folkeoplysningslovens rammer, anvise lokaler til fritids-,
idræts- og voksenundervisningsområdet, modtage og behandle ansøgninger om
tilskud, påse, at tilskud anvendes i overensstemmelse med loven, samt offentliggøre
af Kommunalbestyrelsens regler for tilskud m.v. samt informere, rådgive, vejlede
og tilbyde administrativ hjælp til mindre og nye initiativtagere.
B) Et (rådgivende) udvalg på folkeoplysningsområdet (en tilpasset model 4), med
den nuværende eksterne sammensætning, men uden politisk deltagelse. Det er
muligt at henligge egentlig kompetence til dette udvalg på samme niveau som
hidtil, fx ansvar for fordeling af start- og udviklingspuljen. Det foreslås, at udvalget
møder Kultur- og Fritidsudvalget to gange årligt (forår som optakt til
budgetforhandlingerne og efterår umiddelbart efter budgetaftalen). Endvidere
foreslås, at også at denne model kombineres med et årligt dialogmøde mellem
Kultur- og Fritidsudvalget og alle foreninger og interessenter på kultur- og
folkeoplysningsområdet.
Fordelen ved model A er, at Folkeoplysningsudvalget omfatter alle foreningstyper
og mulighed for direkte dialog med repræsentanter for Kommunalbestyrelsen.
Udvalget sikrer på den ene side interessevaretagelse og indflydelse for foreningerne
og kan på den anden side bidrage til en større forståelse for de økonomiske rammer
og Kommunalbestyrelsens prioriteringer. Omvendt fremhæves i rapporten fra 2010,
at udvalget kan have en tendens til at fokusere på interesser og konkrete
beslutninger frem for en kreative og innovativ dialog, der kan medvirke til at
nytænke og udvikle området. Samtidig kan der være en lidt uklare roller og
forventninger til især de politiske repræsentanter i udvalget.
Fordelen ved Model B er at der fortsat er en stor brugerindflydelse på
folkeoplysningsområdet herunder kan udvalget fortsat have kompetence til fx
fordeling af start- og udviklingspuljen, hvis kommunalbestyrelsen træffer
beslutning herom. Samtidig er der en klar skillelinje mellem administrative,
brugerorienterede og politiske opgaver. Omvendt betyder modellens manglende
politiske repræsentation i selve udvalget, at den løbende dialog med udvalgte
repræsentanter fra kommunalbestyrelsen mindskes, dog foreslås det i modellen at
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udvalget fx to gange årligt har et fælles møde med hele Kultur- og Fritidsudvalget,
som sikrer en fast institutionaliseret bred dialog mellem alle medlemmer i Kulturog Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.
Begge modeller foreslår, at Tænketank og eventuelle andre repræsentative råd
erstattes med et bredt årligt dialogmøde med alle foreninger og interessenter på
området og hele udvalget, samt relevante medarbejdere på kultur- og
Fritidsområdet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget. Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen i
forbindelse med den endelige udformning af udvalgsstrukturen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at den fremtidige model for et udvalg på
folkesoplysningsområdet drøftes, herunder særlig politisk repræsentation.

Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2013
Udsat med henblik på ekstraordinært møde.

Kultur- og Fritidsudvalget den 27. august 2013
Drøftet idét udvalget ønsker at sagen sendes i høring og herefter forelægges
udvalget med høringsbemærkninger.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
------Genforelægges.
Sagen har været sendt i høring og der er modtaget vedlagte høringssvar fra
oplysningsforbundene FOF og AOF, spejdergruppen DDS KGS. Lyngby,
Samrådet, der repræsenterer de uniformerede børne- og ungdomsforeninger og
F.I.L der er fællesrepræsentationen for idrætsforeningerne (bilag). Der findes ikke
fællesorganisationer for aftenskoler/oplysningforbund eller øvrige frivillige
folkeoplysende foreninger i kommunen. Generelt peger alle høringssvar på
videreførelsen af den nuværende sammensætning, jf. model A ovenfor.
Desuden peger F.I.L. på, at:
 Brugerrepræsentationen i udvalget bør afspejle foreningslivets aktuelle
sammensætning og udvikling i kommunen, blandt andet for at tilvejebringe den
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innovation og dynamik, som er intentionerne i loven, og som er nødvendige for
at implementere folkeoplysningspolitikken
Det gøres til et krav, at brugerrepræsentanterne er bosat i kommunen, eller som
minimum formanden, hvis denne er en brugerrepræsentant
I tilfælde af, at formandsposten besættes af en brugerrepræsentant, kan den
foreningstype, som formanden repræsenterer, ikke besætte formandsposten ud
over én valgperiode, medmindre de øvrige foreningstyper afstår fra evt. at
indstille kandidater til posten

Forvaltningen peger på, at udvalget drøfter og over for Kommunalbestyrelsen peger
på fastlæggelse af den fremtidige model for et udvalg på folkeoplysningsområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. oktober 2013
Udvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at anvende model B, som den
fremtidige model for et udvalg på folkeoplysningsområdet.
Imod stemmer Jørn Moos (V) og Lone Schou-Hansen (A) på baggrund af
brugernes høringssvar.
Lene Kaspersen (C) var fraværende.
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5.
Permanent søndagsåbent på Stadsbiblioteket
.

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i december 2011 at igangsætte et forsøg med
søndagsåbent på Stadsbiblioteket og at evaluere forsøget efterfølgende med henblik
på at indføre søndagsåbent permanent.
I efteråret 2012 påbegyndte Stadsbiblioteket et forsøg med at holde søndagsåbent i
perioden fra 1. oktober 2012 til 31. marts 2013. Forsøget blev finansieret ved at
biblioteket reducerede fredagsåbningstiden med 3 timer pr. 1. oktober 2012.
Biblioteket har hen over sommeren evalueret forsøget med søndagsåbent og
anbefaler på baggrund af evalueringen at søndagsåbent indføres som en permanent
løsning.
Hvor mange borgere til dagligt bruger stadsbiblioteket som en studiefacilitet og til
informationssøgning, bliver søndagsåbningstiden primært brugt til mere rekreative
formål i biblioteksrummet. Det er især børnefamilierne, som har glæde af det nye
tilbud, og de tilbringer ofte mange timer i børnebiblioteket om søndagen.
Tabellen nedenfor viser antallet af besøgene.
Besøgende på Stadsbiblioteket i weekenderne i vinterhalvåret 2012/2013
1. oktober 2011- 31. 1. oktober 2012 - 1. oktober 2011- 1. oktober 2012 Periode
marts 2012
31. marts 2013 31. marts 2012 31. marts 2013
Besøgende
Besøgende
Gennemsnit
Gennemsnit
Fredag
35825
27145
1378
1086
Lørdag
29744
31502
1190
1260
Søndag
0
12529
522
I alt
65569
71176
Antallet at besøgende om fredagen er faldet med ca. 25% siden ordningen blev
indført. Samlet set har biblioteket oplevet en stigning i antallet af besøgende i
vinterperioden med søndagsåbent, men det samlede besøgstal på Lyngby
Stadsbibliotek i 2013 vil formentligt alligevel falde som en følge af forsøget.
Dette skyldes at tilvæksten i besøgstallet i vinterhalvåret med søndagsåbent ikke har
kunnet opvejes af den reducerede åbningstid om fredagen i månederne uden
søndagsåbent. I forbindelse med bibliotekets seneste brugerundersøgelse, udtrykte
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flere brugere ønske om, at der holdes længere åbent om fredagen.
Mange borgere udtrykker tilfredshed med at kunne bruge bibliotekets tilbud på alle
ugens dage, og det er bibliotekets vurdering, at forsøget er en succes. Endvidere
skal det bemærkes, at besøgstallet også er steget om lørdagen i månederne med
søndagsåbent.
Erfaringsmæssigt tager det noget tid, før ændringer i bibliotekets åbningstider for
alvor bliver kendt hos borgerne, og derfor iværksætter biblioteket i de kommende
måneder en markedsføringskampagne, som skal synliggøre tilbuddet om
søndagsåbent.
Det må derfor formodes at antallet af besøgende om søndagen vil stige yderligere
over tid.
Forvaltningen peger derfor på, at forsøget med søndagsåbent gøres permanent ved
at reducere åbningstiden om fredagen med 3 timer. Det betyder at biblioteket lukker
kl. 16.00 om fredagen mod kl. 19.00 på ugens øvrige hverdage.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at søndagsåbent på Stadsbiblioteket indføres som en
permanent ordning.

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. oktober 2013
Godkendt idet udvalget ønsker, at biblioteket holder lukket den dag, hvor der er
færrest besøgende.
Lene Kaspersen (C) var fraværende.
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6.
Status på projekter under aktivitetspulje
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetaftalen for 2013-16 blev der afsat en pulje til kulturelle
aktiviteter på 300.000 kr. årligt. Kultur- og Fritidsudvalget udmøntede den 11. april
2013 puljen med udgangspunkt i Kulturstrategiens fire overordnede temaer for
udvikling af kommunens kulturliv. Følgende aktiviteter blev finansieret:
Kulturstrategitema

Projekt

1. Børn og unges
kultur

1.1 Kulturpakker til Børn og
Unge
1.2 Nyt børne-kulturprojekt
2.3 Projekt Åbne Døre

2. Kulturen som
borgernes
samlingspunkt
3. Kulturarv som
fælles erindring
4. Kunst og kultur i
det offentlige rum
Andet

3.4 Digital formidling af
kulturarv
4.1 Udendørs
sommerkoncerter
4.2 Kultur på vandet
Årets kulturperson i
Lyngby-Taarbæk
Overførelse til Kulturfonden

Bevilling i
2013
25.000 kr.

Flerårig
bevilling
-

25.000 kr.
10.000 kr.

-

65.000 kr.

10.000 kr.

60.000 kr.

-

35.000 kr.
10.000 kr.

-

50.000 kr.

-

Der blev afsat i alt 280.000 kr til projekter i 2013, idet projekt om kulturelt
venskabsbysamarbejde blev udskudt til 2014 (Kultur- og Fritidsudvalget den 11.
april 2013). Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat: "Status på aktivitetspulje"
(bilag). Heraf fremgår, at ialt syv projekter modtog midler fra puljen i 2013.




Projektet under "Kulturpakker for børn" afvikler sine første workshops i
november på Virum skole. Desuden deltager projekt Kreative Børn i et andet
KMØ projekt "Afsnit i" jf vedlagte pressemeddelelse om "Art and Learning"
(bilag). Evaluering af workshops og kulturpakker for børn fremsendes til
Kultur- og Fritidsudvalgets decembermøde.
Nyt Børne- og Kulturprojekt, "Billedskole på Sophienholm", afvikles i
efterårsferien dvs. i perioden 14.-18. oktober 2013 på Sophienholm. jvfr. "Brev
og billedskole på Sophienholm i efterårsferien" (bilag). Evaluering af dette
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fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalgets decembermøde.
Projekt Åbne Døre, har fået udbetalt støtte. Aktiviteten foregår 31. oktober til 3.
november 201 jf vedlagte pjece: "Åbne Døre 2013" (bilag). Evaluering af
aktiviteten fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalgets decembermøde.
Digital formidling af kulturarv. Projektgruppen forventer at vælge app. udvikler
i oktober måned, hvorefter udarbejdelse af selve app. påbegyndes jf vedlagte
notat: "Orientering digitalt formidlingsprojekt." (bilag).
Udendørs sommerkoncert blev arrangeret af Musikskolen i samarbejde med
ensembler og afviklet planmæssigt på Lyngby Torv den 25. maj 2013 jf
vedlagte notat: "Evaluering af sommerkoncert" (bilag).
Kultur på Vandet: Arrangementsgruppen for Kultur på Vandet har tilrettelagt tre
aktiviteter: To koncerter og ét stand up arrangement. Det tredie arrangement er
endnu ikke afviklet. Arrangementerne evalueres samlet ultimo oktober.
Evaluering af dette fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalgets decembermøde.
Aktiviteten " Årets kulturperson" forløber planmæssigt. Kriterier for valg af
person bliver forelagt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i oktober.

Økonomiske konsekvenser
Inden for rammen af Kulturaktivitetspuljen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at status på projekter finansieret af Kulturaktivitetspuljen i
2013 tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. oktober 2013
Taget til efterretning.
Lene Kaspersen (C) var fraværende.
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7.
Kriterier og proces for udpegning af Årets Kulturperson.
.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 11. april 2013 at afsætte 10.000 kr. til
prisen ’Årets Kulturperson’. Prisen finansieres gennem kulturaktivitetsfonden.
Prisen til 'Årets Kulturperson' overrækkes i forbindelse med leder-prisuddelingen,
som finder sted i begyndelsen af 2014, hvor også Amatørmusikprisen,
Idrætslederprisen og Ungdomslederprisen overrækkes.
Forud for indstilling til modtager af prisen skal Kultur- og Fritidsudvalgsmødet
godkende kriterier og proces for indstilling til prisen. Forvaltningen har på den
baggrund udarbejdet nedenstående kriterier, der proceduremæssigt korresponderer
med de andre priser, som overrækkes til leder-prisuddelingen.
Prisen 'Årets Kulturperson' uddeles til en kulturperson, som har ydet en væsentlig
indsats for Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturliv i 2013. Det sker for at påskønne
kulturelle ildsjæle, som har sat deres præg på kommunens kulturelle liv og været
med til at udfylde kulturens rammer.
Udvælgelsen sker med udgangspunkt i Kulturstrategiens fire temaer:
 Børn og Unges Kultur
 Kulturen som borgernes samlingspunkt
 Kulturarv som fælles erindring
 Kunst og Kultur i det offentlige rum
Årets kulturperson skal være hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune eller
have ydet en kulturel indsats i kommunen.
Enhver borger, som bor i kommunen, eller forening, organisation eller institution,
som er hjemmehørende i kommunen, kan fremsende en motiveret indstilling til
Lyngby-Taarbæk Kommune om en kandidat til modtagelse af 'Årets Kulturperson'.
Prisen annonceres i Det Grønne Område og på kommunens hjemmeside i november
2013. Kultur- og Fritidsudvalget træffer valget på baggrund af indstilling fra
forvaltningen i januar 2014. Kommunen offentliggør først prismodtageren ved
selve prisoverrækkelsen.
Økonomiske konsekvenser
Aktiviteten er finansieret inden for kulturaktivitetsfonden.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s.16

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at kriterier og proces for prisen 'Årets Kulturperson'
godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. oktober 2013
Godkendt idet udvalget anmoder om, at der lægges særligt vægt på tema børn og
unge i udvælgelsen.
Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s.17

8.
Folkeskolereform - organisering og udmøntning
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med Skolereformens implementering i Lyngby-Taarbæk Kommune
skal der jf. de kommissorier for arbejdsgrupper, som hhv. Børne- og
Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i september 2013,
planlægges et antal ekstraordinære møder i de to udvalg for at kunne arbejde
fyldestgørende med reformen som tema.
Forvaltningen peger derfor på, at der afholdes møder i den administrative
styregruppe, fagudvalgene og i Kommunalbestyrelsen efter følgende plan:

Økonomiske konsekvenser
Opgaven udføres inden for rammen.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at møderne planlægges som beskrevet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. oktober 2013

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s.18

Anbefales med den bemærkning, at mødedatoer fastlægges snarest muligt.
Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s.19

9.
Meddelelser til Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer - Oktober 2013
.

1. Status for DGI Projekt "Natur der bevæger"
Udvalget har ønsket en status på aktiviteter i projektet og på den baggrund har
forvaltningen udarbejdet notat: "Status for DGI projekt 'Natur der bevæger'" (bilag).
2. Integrationsrådet inviterer til Kulturfestival "Ud i Verden" på
Stadsbiblioteket lørdag d. 5. oktober fra kl. 10.00-14.00
Kulturfestivalen arrangeres i samarbejde med Stadsbiblioteket og byder på mødet
med mange af de kulturer og nationaliteter som er tilstede i Lyngby-Taarbæk
Kommune gennem livsfortællinger, foredrag, udstillinger. og et sprogværksted. På
programmet er også underholdning i form af farverige dansere fra Cameroun,
kinesisk ballet, børneteater og smagsprøver på alverdens mad.
3. Biblioteksbus som mobil stemmeboks
Kommunalbestyrelsen har valgt at anvende biblioteksbussen i forbindelse med
kommunalvalget, som mobilt afstemningssted på undomsuddannelserne. Bussen
kører den 4., 6. og 7. november 2013, samt den 11. november 2013. Køreplanen er
tilrettelagt således, at biblioteksbussen holder åbent som normalt.
4. Kulturhus
Forvaltningen giver en mundligt status i forhold til Kulturhuset.
5. Status for Kulturfonden
Midler i Kulturfonden for 2013 er opbrugt jf. status givet på møde i september.
Status vedlægges til orientering (bilag).
6. Lokaleanalysen 1. del
Lokaleanalysen forelægges til orientering i slutningen af 2013.
7. Status for Lyngby Idrætsby
Forvaltningen giver en mundtlig status på mødet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. oktober 2013
Taget til efterretning.
Jørn Moos (V) var fraværende.
Lene Kaspersen (C) var fraværende.

KFU sag nr. 2
bilag nr. 1

KFU sag nr. 2
bilag nr. 2

KFU sag nr. 2
bilag nr. 3

KFU sag nr. 4
bilag 1

KFU/okt. 13 - FOF -Høringssvar
Sagsnummer: 20130710047
Oprettet: 02-09-2013
Dokumentejer: Tine Sørensen
Modtaget
E-post

Journalnøgle(r):

Emne:

KFU/okt. 13 - FOF
-Høringssvar

Oprettet:

02-09-2013

Dokumentdato:

02-09-2013

Fysisk placering:

GoPro

18.00.00-A00 Folkeoplysning
og ungdomsskoler i
almindelighed, Organisering
mv. i almindelighed

Besked:

Modtager
E-post: Tine Sørensen/Børne og
Fritid/LTK@LTK

Tekst:
Fra: Tine Sørensen/Børne og Fritid/LTK
Dato: 02-09-2013 09:39:19
Til: Tine Sørensen/Børne og Fritid/LTK@LTK
Emne: Vs: Høringssvar om fremtidigt udvalg på folkeoplysningsområdet.
--------------------------------------------------------Fra:
Til:
Dato:
Emne:

Kjeld Biering-Sørensen <kbs@fof.dk>
"fritid@ltk.dk" <fritid@ltk.dk>,
02-09-2013 09:35
Høringssvar om fremtidigt udvalg på folkeoplysningsområdet.

Kære Fritidsforvaltning
FOF/HOF ønsker den nuværende folkeoplysningsudvalgsstruktur med kommunalpolitikere
og foreningsrepræsentanter videreført. Det er vigtigt, at foreningslivet dels har en løbende
direkte dialog med medlemmer af Kommunalbestyrelsen dels en mulighed for direkte at
træffe/påvirke beslutninger på de fritidspolitiske områder.
Det vil da være naturligt at lade de foreninger, hvis smukkeste opgave er at styrke
demokrati og medborgerskab, deltage direkte i de kommunale demokratiske processer.

Med venlig hilsen
Kjeld Biering‐Sørensen
FOF Lyngby‐Taarbæk
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Som aktiv spejderleder finder jeg det e...

08-09-2013 12:27:15

"MOST (Morten Stenkilde)" <most@novonordisk.com>
"fritid@ltk.dk" <fritid@ltk.dk>,
"'Karen (k.stenkilde@lyngevej.dk)'" <k.stenkilde@lyngevej.dk>
08-09-2013 12:27
Høringssvar om et fremtidigt udvalg på folkeoplysningsområdet

Som aktiv spejderleder finder jeg det essentielt at de frivillige ledere har
et forum hvor der findes reel beslutnings kompetence I samarbejde med
de folkevalgte. Jeg vil derfor anbefale at Folkeoplysnings udvalget får
beslutnings kompetence til at forvalte kommunalbestyrelsens mandat

vedr. diverse puljer m.m. i videst muligt omfang.
Som rådgivning til kommunal bestyrelsen kan det være fornuftigt med en
tænketank og/elle årligt dialog møde for at give input til de folkevalgte
om fremtidens retning for de frivillige organisationer. Et sådan møde kan
ikke erstatte Folkeoplysnings udvalget.

Morten Stenkilde
Gruppe leder – Kgs. Lyngby gruppe, DDS
http://kgslyngby.gruppe.dds.dk/
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Til Kultur‐ og Fritidsudvalget
AOF Lyngby‐Taarbæk anbefaler forslag A, hvor den nuværende model og sammensætning af
Folkeoplysningsudvalget videreføres uændret.
Med venlig hilsen
Anne‐Marie Sejer
Skoleleder
AOF Gentofte • Gladsaxe • Lyngby‐Taarbæk
Rådhus Allé 11
Postbox 106
2860 Søborg
Tlf.: 39 69 33 33 (man.‐tors. kl. 10.00‐15.00)

www.aof‐gladsaxe.dk

Virum, den 14. september 2013.

Samrådets udtalelse vedr. et fremtidigt udvalg på
folkeoplysningsområdet

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalget beslutning om at sende forvaltningens
forslag til to forskellige modeller for et fremtidigt udvalg på
folkeoplysningsområdet til høring, skal Samrådet for Børne- og
Ungdomsorganisationer bemærke:
Samrådet vil ligesom de øvrige brugerrepræsentanter i
Folkeoplysningsudvalget pege på model A som den rigtige model.
Den indebærer en fortsættelse af den nuværende ordning, hvor både
brugerrepræsentanter fra de forskellige foreningstyper og
medlemmer af kommunalbestyrelsen indgår i udvalget.
Denne model har vist sig bæredygtig og bør videreføres.

Med venlig hilsen

Ole Moltved
formand

Virum, den 17. september 2013.

F.I.L.’s udtalelse vedr. et fremtidigt udvalg på folkeoplysningsområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget har den 27. august 2013 besluttet at sende
forvaltningens forslag til to forskellige modeller for et fremtidigt udvalg på
folkeoplysningsområdet til høring.
F.I.L. skal i den anledning bemærke:
1. Generelt om Folkeoplysningsudvalg (FOU) og folkeoplysningspolitik
Den nye folkeoplysningslov har gjort det obligatorisk for kommunerne at
nedsætte et udvalg inden for folkeoplysningsområdet og for at udarbejde en
folkeoplysningspolitik.
Lyngby-Taarbæk kommune har udarbejdet en ny folkeoplysningspolitik og valgt
at lade det eksisterende FOU fortsætte i sin nuværende form indtil udgangen af
den kommunale valgperiode.
Der skal nu træffes beslutning om, hvordan et nyt FOU skal sammensættes og
fungere i fremtiden.
FOU’s opgave er at implementere folkeoplysningspolitikken og at sørge for, at
dette sker i harmoni med implementeringen af de nye strategier for frivillighed
og medborgerskab og for kultur. Det er ligeledes vigtigt at koordinere indsatsen
med arbejdet i Frivilligcentret, således at der skabes de bedst mulige rammer for
de frivilliges virke i kommunen.
Det er vigtigt, at formålet med arbejdet i FOU drøftes indgående, således at det
nye udvalg kan få den bedst mulige start på sit arbejde.
Det eksisterende FOU bør derfor på sit næste møde sætte en sådan debat på
dagsordenen som sit hovedpunkt.
Kommunalbestyrelsen har udfærdiget en vedtægt for FOU. Vedtægten er trådt i
kraft den 1. januar 2002 og senest redigeret i henhold til en
kommunalbestyrelsesbeslutning af 20. marts 2006.
Vedtægten bør revideres og moderniseres.
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2. Modeller – med/uden deltagelse af politikere
F.I.L. skal pege på en model, der indebærer en fortsættelse af den nuværende
ordning, hvor både brugerrepræsentanter fra de forskellige foreningstyper og
medlemmer af kommunalbestyrelsen indgår i udvalget jf.
brugerrepræsentanternes udtalelse på det seneste møde i FOU.
Modellen vil give brugerrepræsentanterne en umiddelbar og direkte kontakt med
de folkevalgte politikere og ikke mindst omvendt, hvilket F.I.L. anser for en stor
fordel og styrke for det tætte og gode samarbejde mellem politikere og brugere.
2. Sammensætning i øvrigt - brugerrepræsentation
Brugerrepræsentationen i det eksisterende FOU består af 7 deltagere. Dertil
kommer to tilforordnede i form af en repræsentant for kulturområdet og en
repræsentant for Handikaprådet, som er indtrådt i udvalget i nuværende
periode.
Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmerne efter indstilling fra foreningslivet.
3 medlemmer repræsenterer den folkeoplysende voksenundervisning, 2
medlemmer repræsenterer idrætsforeningerne, og 2 medlemmer repræsenterer
det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
Det er uklart for F.I.L., hvilke kriterier der – i sin tid - har været lagt til grund
ved sammensætningen af udvalget og fordelingen af antallet af medlemmer.
Efter F.I.L.’s opfattelse bør brugersammensætningen i udvalget afspejle
foreningslivets aktuelle sammensætning og udvikling i kommunen – også for at
tilvejebringe den innovation og dynamik, som ønskes ifølge loven, og som er
nødvendig for at implementere folkeoplysningspolitikken.
F.I.L. finder ikke, at det er tilfældet med den nuværende sammensætning.
F.I.L. skal derfor anbefale, at sammensætningen ændres i overensstemmelse
med den nuværende foreningsstruktur.
3. Vedtægten
F.I.L. finder som nævnt, at det er nødvendigt at revidere og modernisere
vedtægten for FOU.
Som nogle forslag udover en evt. ændret brugersammensætning kan nævnes:
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a. Det gøres til et krav, at brugerrepræsentanterne i udvalget ligesom
kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i kommunen,
således at alle medlemmer har den stærkest tænkelige lokale
tilknytning. Det bør i hvert fald gælde formanden, hvis denne er en
brugerrepræsentant.
b. I tilfælde af, at formandsposten besættes af en brugerrepræsentant,
kan den foreningstype, som formanden repræsenterer, ikke besætte
formandsposten ud over 1 valgperiode, medmindre de øvrige
foreningstyper afstår fra evt. at indstille kandidater til posten.

Med venlig hilsen
Henning Dahlfelt
formand
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