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LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Kultur- og Fritidsudvalget

Protokol

Torsdag den 16. maj 2013 kl. 08:30
afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.
Medlemmerne var til stede, undtagen:
Jørn Moos (V) ved afbud.
Endvidere deltog:
Direktør Søren Hansen
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Centerchef Torben Hjelm
Udvalgskoordinator Karen Dam
Udvalgskoordinator Ditte Marie E. Pedersen
Centerchef Erik Pedersen var tillige tilstede ved
behandling af sagerne 1, 2 samt 16, pkt. 1 og 2.
Klubleder Mikael Hildebrandt var tillige tilstede ved
behandling af sag 16, pkt. 1 og 2.
Signe Abildå og Jørn Ipsen var tillige tilstede ved
behandling af sag 16.
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1.
Ændringer af åbningstider i Vandværket
.

Sagsfremstilling
Ungerådet i Lyngby-Taarbæk Kommune har rettet henvendelse om at få ændret
åbningstiden i projektværkstedet Vandværket.
Den nuværende åbningstid er mandag til torsdag kl. 15:00 - 18:00. Der ansøges om
ændring åbningstiden til at være mandag - torsdag kl. 16:00 - 21:00.
Der ønskes desuden en fleksibel ordning ved projekter, hvor man ønsker at kunne
arbejde i huset mandag til torsdag kl. 9:00 - 22:00 og fredag kl. 9:00 – 18:00.
Det er forventningen, at den ændrede åbningstid vil skabe mere aktivitet i
projektværkstedet Vandværket, da det passer bedre med afslutning af
undervisningen på kommunens folkeskoler og gymnasier - de fleste brugere tager
hjem først før de tager videre til Vandværket.
Derudover giver det længere tid til de, der vil arbejde projektorienteret.
I den officielle åbningstid er der altid personale til stede. Med hensyn til den
fleksible åbningstid skal der søges herom hos lederen af Klub Lyngby, og således,
at der via en projektaftale er styr på brugen af huset samt det nødvendige opsyn.
Det foreslås, at ændringen træder i kraft i august 2013, forudsat, at der er indgået de
fornødne aftaler angående brug af huset samt opsyn i de fleksible åbningstider.
Økonomiske konsekvenser
Ændringen af åbningstiden har ingen økonomiske konsekvenser, da
implementeringen holdes inden for den økonomiske ramme.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at de ændrede åbningstider for Vandværket tages i
anvendelse, som beskrevet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013
Godkendt.
Jørn Moos (V) var fraværende.
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2.
Afholdelse af valg til Ungerådet
.

Sagsfremstilling
Ungerådet i Lyngby-Taarbæk Kommune anmoder om at få ændret valgdagen for
Ungerådet. Den nuværende valgdag ligger i henhold til vedtægterne i januar måned
hvert år. Ungerådet ønsker i stedet at valgdagen skal ligge i september måned hvert
år.
Ungerådet vurderer, at det har mistet medlemmer, fordi valgperioden følger
kalenderåret og ikke skoleåret. Der er f.eks. unge, som vælger at tage et år på
efterskole og derfor må udtræde af ungerådet for tidligt. Derudover har man i
september en bedre mulighed for at lære den nye arbejdsbyrde at kende, når man
skifter fra folkeskole til ungdomsuddannelse.
Hvis det besluttes at følge Ungerådets anmodning, skal vedtægterne for Ungerådet,
§ 2, stk. 2,4 ændres, således at der står "september" i stedet for "januar". Ændringen
foreslås at gælde fra 1. august 2013. Sagen forelægges også Børne- og
Ungdomsudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at § 2, stk. 2,4 i vedtægterne for Ungerådet ændres pr. 1.
august 2013, så der står "september" i stedet for "januar".

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013
Anbefalet.
Jørn Moos (V) var fraværende.
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3.
1. anslået regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget tog den 18. april 2013 en samlet oversigt vedr. 1. anslået
regnskab 2013 til efterretning og oversendte redegørelsen til de enkelte fagudvalg
til videre behandling.
Resultatet af fagudvalgenes behandling oversendes til Økonomiudvalget den 23.
maj 2013 og til Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013.
Der er i 1. anslået Regnskab 2013 nærmere redegjort for de enkelte afvigelser i
forhold til korrigeret Budget 2013, jf. notat af 9. april 2013 om "1. anslået regnskab
2013, pr. 31.3.2013", som blev udsendt med dagsordenen til
kommunalbestyrelsesmødet den 25. april 2013.
På Kultur- og Fritidsudvalgets område viser budgetopfølgningen af
driftsvirksomheden følgende resultat:
Tabel 1
1.000 kr. netto

Budget
2013

Korrigeret
budget *

Anslået
regnskab

Afvigelse i
Afvigelse i
forhold til
forhold til
korr. budget opr. budget
65.406
0
-3.029
16.754
1.431
670
82.160
1.431
-2.359

Fritid og Kultur
68.435
65.406
Klubber
16.084
15.341
Kultur- og Fritidsudvalget i alt
84.519
80.747
- = mindreudgift/merindtægt
+ = merudgift/mindreindtægt
* Budget 2013 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2012 til og med marts 2013.

Der skønnes et samlet merforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område på 1,4
mio. kr.
Nettoafvigelsen består af følgende:
Tabel 2

1.000 kr.
Aktivitetsområde Klubber
Korrektion af fejl i budget til forældrebetaling og
aktivitetsbestemte udgifter

1.413

I alt

1.413

Afvigelsen på klubområdet skyldes en fejl i budgetgrundlaget svarende til 1,4 mio.
kr. Fejlen er opstået i forbindelse med en forkert implementering af
ressourcetildelingsmodellen, hvilket forårsagede, at der ved 3. anslået regnskab
2012 blev trukket et for stort beløb ud af området.
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Økonomiske konsekvenser
Fremgår af sagen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes,
2. de bevillingsmæssige ændringer anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013
Ad 1. Drøftet, idet udvalget ønsker et notat angående den angivne nettoafvigelse.
Ad 2. Anbefalet.
Jørn Moos (V) var fraværende.
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4.
Opfølgning på hensigtserklæring i Budgetaftalen for 2013 – 2016 – om særligt
fokus på kunstnerisk udsmykning i forbindelse med kommunalt nybyggeri
.

Sagsfremstilling
Med budgetaftalen for 2013 – 2016 er det besluttet, at det undersøges, hvordan der
kan sættes særligt fokus på kunstnerisk udsmykning i forbindelse med kommunens
nybyggeri. Det fremgår af aftalen, at der ønskes indhentet erfaringer fra ordninger i
andre kommuner – herunder f.eks. Ballerup Kommune.
Forvaltningen har undersøgt, hvordan en sådan principbeslutning og ordning
administreres i andre kommuner og har udover førnævnte kommune indhentet
oplysninger om ordningens udformning og administration i følgende kommuner:
·
·
·
·
·

Århus Kommune
Horsens Kommune
Middelfart Kommune
Langelands Kommune
Aalborg Kommune.

De nævnte kommuner har, jf. de sagen vedlagte bilag herom, forskellige principper
og ordninger med hensyn til følgende:
·

·

·

·

Hvorvidt der er fastsat en fast procentsats for udgifter til kunstnerisk
udsmykning. Principperne varierer med hensyn til procentsatsens størrelse fra
min. 5 promille i Langelands Kommune, 0,5 % i Middelfart Kommune til 1 %
af anlægssummen i Århus Kommune og 2 % i Ballerup Kommune
Hvorvidt principperne kun omfatter større fremadrettede nybyggerier. Århus
Kommune adskiller sig her fra de øvrige ved, at principperne om kunstnerisk
udsmykning også gælder for større om- og tilbygningsprojekter; dog ikke
genopretningsprojekter
Hvorvidt der er etableret et særligt udvalg eller kunstråd til at rådgive og evt.
træffe beslutning om den kunstneriske udsmykning. Skal kompetencen til at
træffe beslutning om den kunstneriske udsmykning ligge i et udvalg eller – eller
skal den ligge i Kultur- og Fritidsudvalget efter indstilling eller rådgivning fra
en særligt kunstfaglig person eller et særligt kunstfagligt udvalg?
Om der er etableret et særligt Kunstråd eller Kunstfond med egen bestyrelse og
budget til støtte af kunstnerisk udsmykning. Dette er således tilfældet i Aalborg
Kommune.

Forvaltningen peger på, at sagen drøftes med udgangspunkt i de forskellige
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kommuners principper og ordninger med henblik på fastlæggelse af, hvilke
principper der evt. ønskes fastlagt i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvordan
principperne i praksis foreslås understøttet og administreret, samt hvor
kompetencen til at træffe beslutning skal placeres med respekt af anlægs- og
styringsreglerne. På et besluttet grundlag herom vil forvaltningen udarbejde et
egentligt forslag.
Økonomiske konsekvenser
Det vil særskilt skulle afgøres, hvorvidt en ordning skal finansieres gennem en
forøgelse af anlægsudgifterne eller en sænkning af ambitionsniveauet ved
anlægsprojekterne.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes med henblik på hvilke kunstneriske
principper der evt. ønskes lagt til grund for en ordning, og hvordan ordningen skal
finansieres samt understøttes organisatorisk og fagligt.

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013
Udsat.
Jørn Moos (V) var fraværende.
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5.
Modernisering af omklædningsrum og badefaciliteter i Lyngby Svømmehal
.

Sagsfremstilling
Den 21. maj 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte arbejdet med
detailprojekteringen for modernisering af Lyngby Svømmehal, og gav
anlægsbevilling på 1.5 mio. kr (bilag).
På baggrund af drøftelser i Kultur- og Fritidsudvalget og
brugerinddragelsesprocessen omkring Lyngby Svømmehal har forvaltningen
udarbejdet et forslag til modernisering af omklædnings- og badefaciliteterne i
Lyngby Svømmehal samt budgetoverslag på varmtvandsbassin.
Projektet er nærmere beskrevet i det sagen vedlagte tegningsmateriale m.v. (bilag)
og består af etablering af familieomklædningsrum (med adgangsforhold også for
handicappede), mindre moderniseringer af omklædnings- og badefaciliteter samt
projektforslag til varmtvandsbassin.
Byggeprojektet tilrettelægges således, at hovedparten af arbejdet udføres i den
almindelige lukkeperiode i sommerferien (juli), af hensyn til at skabe færrest
mulige gener for brugerne.
Økonomiske konsekvenser
Der er på budgettet for 2013-14 afsat 9.518.000 kr. til disponering af det samlede
projekt Lyngby Svømmehal, incl. varmtvandsbassin. Heraf 1,5 mio. kr til
renovering. Af det sagen vedlagte budget (bilag) fremgår det, at renovering beløber
sig til ca. 1,7 mio. kr. Differencen på ca. 200.000 kr. dækkes via driften, idet der er
tale om almindelig vedligeholdelse af omklædningsrum.
Der henstår herefter ca. 8.018.000 kr. til varmtvandsbassin. Dette beløb vil blive en
del af det samlede udbud for breddeidrætten, som udbydes ultimo juni 2013.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at forslag til modernisering af omklædnings- og
badefaciliteterne anvendes.

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013
Godkendt, idet udvalget til september 2013 ønsker en redegørelse for mulighederne
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for at udvide svømmehallens åbningstider.
Jørn Moos (V) var fraværende.
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6.
Status implementering af sundhedsstrategi - KFU
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2012 sundhedsstrategien. Strategien
fastlægger de styrende målsætninger og intentioner i kommunens
sundhedsindsatser. Desuden blev der efter drøftelser i alle fagudvalg udvalgt 10
konkrete målsætninger og indsatser, der i første omgang prioriteres at arbejde med.
De 10 målsætninger vedrører primært børne- og ungeområdet.
Hermed forelægges status for arbejdet med at implementere sundhedsstrategien og
de 10 prioriterede indsatser.
Sundhedsstrategiens overordnede vision er, at ”Lyngby-Taarbæk Kommunes
sundhedsindsats skal styrke borgernes evne og muligheder for at træffe sunde
valg, således at den enkelte borger lever et længere og bedre liv med mindre
sygdom og højere livskvalitet. ”
Til at opnå dette hviler sundhedsstrategien på fire grundprincipper:
1. individets behov og ressourcer i centrum
2. inddragelse af relevante aktører
3. viden og læring
4. økonomiske rammer og effektivitet.
Nationalt ses der pt. udviklinger på sundhedsområdet, hvor kommunerne i langt
højere grad får mere bundne opgaver og mere klare retningslinjer og anbefalinger
for, hvilke sundhedsindsatser, der bør prioriteres. Eksempelvis Sundhedsstyrelsens
forebyggelsespakker, der evidensbaseret kommer med klare anbefalinger for, hvilke
indsatser kommunerne bør prioritere. Disse retningslinjer vil være definerende for
udviklingen af sundhedsområdet i kommunen, og vurderes generelt set at være i
tråd med visionen og de fire grundprincipper i sundhedsstrategien.
I forhold til de 10 indsatser kan det konstateres, at der er sket indsatser og
udviklinger indenfor alle indsatserne. Bredt set er der i organisationen en
bevidsthed omkring at have et sundhedsfokus såvel centralt som decentralt. "Status
for implementering af Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedsstrategi" (bilag)
illustrerer desuden, at behovet for at styrke indsatsen ofte er i sammenhængen og
koordinationen af de mange forskellige udviklinger og perspektiver, der er arbejdes
med bredt set.
I det videre arbejde kan og bør Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker aktiveres
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yderligere. Forebyggelsespakkerne er Sundhedsstyrelsens vurdering af, hvilke
indsatser der vil give de største sundhedsmæssige effekter. Perspektiverne herfor
fremgår ligeledes af statusnotatet.
Udviklings- og Strategiudvalget behandlede status i april 2013, og besluttede at
videresende status til de relevante fagudvalg.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de eksisterende rammer.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at status for implementering af sundhedsstrategien drøftes.

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013
Drøftet, idet udvalget i juni 2013 får en orientering om mulighederne for, hvordan
omkringliggende kommuner håndterer udfordringer omkring kantinedrift i
idrætshaller.
Det anbefales, at formuleringen i anbefaling 5 angående børns fysiske leg skærpes
mere forpligtende.
Jørn Moos (V) var fraværende.
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7.
Forslag til budgetfordeling 2013 for aktivitetsområde Folkeoplysning
.

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til omfordeling af budgettet for
folkeoplysningsmidlerne i 2013.
Der er i forbindelse med budgetfastlæggelsen lagt vægt på, at det forventede
merforbrug på aftenskolerne til især mellemkommunal betaling finansieres inden
for aftenskolernes konti, samt vurderinger om forventede mer- eller mindreforbrug
på de øvrige konti på baggrund af regnskab 2012.
Forslag til omfordeling af budget 2013 for aktivitetsområde Folkeoplysning
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PEA-tilskud
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011-2014 blev budgetrammen til tilskud
til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionisters, efterlønsmodtageres og
arbejdslediges deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning (PEA-tilskud)
nedsat med 400.000 kr. i 2011 og 800.000 kr. i 2012 og efterfølgende år.
Budgetrammen var før reduktionen 1,6 mio. kr.
Således blev budgettet fra 2012 og fremover halveret, og beslutningen krævede en
nedsættelse af timetaksten for PEA-tilskuddet, der blev vedtaget i Kultur- og
Fritidsudvalget den 8. december 2010 med virkning fra 1. august 2011, jf. den
sagen vedlagte protokoludskrift.
Folkeoplysningsudvalgets brugerrepræsentanter foreslog dengang, at timetaksterne
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blev reduceret således:



Tilskud pr. undervisningstime fra 9 kr. til 7 kr.
Tilskud pr. foredrag fra 16 kr. til 12,50 kr.

Brugerrepræsentanternes begrundelse for dengang ikke at halvere timetaksterne
var, at oplysningsforbundenes erfaring var, at en nedsættelse af PEA-tilskuddet
ville medføre en nedgang i deltagerantallet. Med baggrund i forbruget for 2012 på
ca. 985.000 kr. kan det konstateres, at dette ikke har været tilfældet i 2012.
Derfor foreslår forvaltningen, at tilskuddet reduceres yderligere med virkning fra 1.
august 2013 til:



Tilskud pr. undervisningstime 5 kr.
Tilskud pr. foredrag 9 kr.

Start- og Udviklingspuljen
I 2007 og 2008 bevilgede Folkeoplysningsudvalget i alt 236.000 kr. til anlæg af en
skaterbane i Virumområdet. Bevillingen skete på baggrund af en ansøgning fra
nogle skoleelever fra Fuglsanggårdsskolen i Virum, der ønskede sig et skaterareal i
lokalområdet. Forvaltningen fik udarbejdet et projekt med placering af banen
mellem Virumhallerne og S-togsbanen. Naboer, der bor op til S-banen, ankede den
foreslåede placering til Natur- og Miljøklagenævnet og fik medhold. Det har ikke
været muligt at finde et andet egnet sted i Virumområdet, og
Folkeoplysningsudvalget har tidligere givet udtryk for, at hvis dette ikke er muligt,
så bør bevillingen tilbageføres til Start- og udviklingspuljen.
Der er af bevillingen brugt 12.480 kr. til udarbejdelse af projektet, og forvaltningen
peger på, at restbeløbet på 223.520 kr. tilbageføres til den samlede ramme for
aktivitetsområdet folkeoplysning. Budgettet ovenfor er lagt under forudsætning af,
at restbevillingen indgår i omfordelingen af budgetposterne i ovenstående skema.
Folkeoplysningsudvalget anbefalede den 30. april 2013 ovenstående forslag til
omfordeling af budgettet for folkeoplysningsmidlerne i 2013, reduktion af
PEA-tilskuddet samt, at restbevillingen til skaterbane tilbageføres til den samlede
ramme for aktivitetsområde folkeoplysning.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. den foreslåede omfordeling af budgetposterne anvendes.
2. PEA-tilskuddet med virkning fra 1. august 2013 reduceres til 5 kr. pr.
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undervisningstime og 9 kr. pr. foredrag.
3. restbevillingen til skaterbane tilbageføres til den samlede ramme for
aktivitetsområde folkeoplysning.

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013
Ad 1. - 3. Godkendt.
Jørn Moos (V) var fraværende.
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8.
Kulturfonden - Resultatkontrakter med kulturelle foreninger
.

Kommunen har indgået resultatkontrakter med fem foreningsbaserede kulturelle
operatører: Lyngby-Taarbæk Musikforening, Lyngby-Taarbæk Jazzklub,
Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune, Det Flydende
Teater samt Lyngby-Taarbæk Kunstforening. Resultatkontrakterne er treårige og
udløber med udgangen af 2013. Kontrakterne blev indgået for at sikre foreningerne
et fast årligt beløb over en længere periode og derved muliggøre den
langtidsplanlægning af repertoire for koncerter, forestillinger og udstillinger, samt
danne baggrund for foreningernes mulige eksterne finansiering f.eks. i statsligt og
privat regi, jf. Notat om Resultatkontrakter på kulturområdet (bilag).
Foreningerne afholder i overensstemmelse med resultatkontrakterne aktiviteter og
arrangementer indenfor deres respektive områder, jf. Notat om Aktiviteter for
kulturelle foreninger med resultatkontrakt.
Foreningerne modtager i 2012 årligt i alt 302.000 kr fordelt med følgende beløb:
Lyngby-Taarbæk Jazzklub
Lyngby-Taarbæk Musikforening
Lyngby Kunstforening
Historisk-Topografisk Selskab for
Lyngby-Taarbæk Kommune
Det Flydende Teater

72.906
81.440
40.720
50.900
55.990

I drøftelserne om resultatkontrakternes indhold tages afsæt i Kulturstrategiens
visioner og indsatsområder. Forud for forvaltningens dialog med de kulturelle
foreninger om forlængelse af kontrakterne, peger forvaltningen på en politisk
drøftelse og pejling af følgende punkter:
1. Kontrakternes indhold: Ønsker kommunen fortsat at støtte de fem foreningernes
aktiviteter? I bekræftende fald: ønskes aktivitetskravet samt indsatsområder
ændret/justeret?
2. Kontrakternes budgetramme: Ønsker kommunen at justere den økonomiske
fordelingsramme? (skal den økonomiske ramme mindskes forudsætter det det en
nedjustering afktiviteniveau eller -type). Kulturfonden blev således beskåret
med 50.000 kr. i forbindelse med Budgetaftalen for 2013-16; besparelsen ramte
ikke foreningernes andel af puljen.
3. Kontrakternes varighed: Ønsker kommunen fortsat kontrakter med 3-årigt
perspektiv?
Afhængig af drøftelsen går forvaltningen i dialog med foreningerne i perioden juni
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- september, og evt. nye resultatkontrakter forventes forelagt for udvalget den 10.
oktober 2013.
Økonomiske konsekvenser
Kontrakterne finansieres af kulturfondens ramme reserveret til foreninger med
resultatkontrakt.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at en eventuel forlængelse af kontrakterne drøftes, herunder
indhold, budget og periode.

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013
Drøftet.
Jørn Moos (V) var fraværende.
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9.
Brugerundersøgelse- LTK Musikskole
.

Kultur- og Fritidsudvalget bad i marts 2013 om en brugertilfredshedsundersøgelse
blandt brugere af Lyngby-Taarbæk Musikskole.
Forvaltningen fremlægger hermed til udvalgets orientering model og proces for
brugertilfredshedsundersøgelsen.
Formålet med brugerundersøgelsen er primært at måle tilfredsheden med
Musikskolens nuværende tilbud, undervisning, aktiviteter og service. Derudover er
formålet med undersøgelsen at anvende tilbagemeldinger, holdninger og idéer til at
justere og evt. videreudvikle Musikskolens tilbud fremadrettet.
Brugerundersøgelsen er målrettet 3 grupper:
 Forældre til børn/unge, der anvender tilbud i Musikskolen (totalundersøgelse ca. 1.100 børn)
 Forældre til børn/unge, der er udmeldt af Musikskolen i skoleåret 2012-2013
(totalundersøgelse ca. 150 børn)
 Forældre til børn/unge, der ikke har ønsket af anvende Musikskolens tilbud
(stikprøveundersøgelse)
Da Musikskolens tilbud dækker en aldersmæssig målgruppe fra fra 0 til 24 år,
lægges der op til, at spørgeskemaet besvares enten alene af forældrene, i
samarbejde mellem forældrene og det enkelte barn/ung eller alene af brugeren,
afhængig af brugerens alder.
I forhold til de to sidstnævnte målgrupper ønskes det uddybet, hvilke årsager der er
til, at man enten har udmeldt sit barn/sig selv eller slet ikke har tilmeldt sit barn/sig
selv. Derudover ønskes det uddybet, hvad der skal til for at man (gen)indmelder sit
barn/sig selv i et af Musikskolens tilbud.
Undersøgelsen gennemføres webbaseret af eksternt firma på baggrund af
spørgeskema udarbejdet i samarbejde med forvaltningen.
I spørgeskemaet målrettet den første målgruppe ønskes tilfredshed og holdninger til
følgende områder uddybet:
 Eksisterende tilbud - herunder bredden i udbud, priser, tilgængelighed, fysiske
forhold mv.
 Undervisning og aktiviteter - herunder kvaliteten i undervisningen,
instrumenterne, ønsker til andre aktiviteter mv.
 Musikskolens serviceniveau - herunder samarbejde, kommunikation,
information, administration mv.
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Evt. suppleres med fritekstfelt, hvor der vil være mulighed for at give andre
bemærkninger, ideer mv .
Det eksterne firma varetager kvalitetssikring af spørgeskemaer; opsætning af
internetbaseret spørgeskemaer; respondenthåndtering; udsendelse af invitation (med
link); rykkerprocedure; databehandling; udarbejdelse af tabelrapport samt
identifikation af fokuspunkter; datasæt til kommunen.
Undersøgelsen tænkes gennemført juni-august 2013, således at undersøgelsens
resultater kan fremlægges politisk i september 2013.
Økonomiske konsekvenser
Udgiften til undersøgelsen beløber sig til 62.000 kr., og dertil kommer en udgift på
14.000 kr. til en efterfølgende analyserapport.
Udgifterne på i alt 76.000 kr. finansieres inden for Musikskolens rammer.
Beslutningskompetence:
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling:
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013
Taget til efterretning.
Jørn Moos (V) var fraværende.
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10.
Ansøgning om underskudsgaranti til FISA World Master 2016, roning
.

Sagsfremstilling
Dansk Forening for Rosport (DFfR) har anmodet om Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk
kommuners støtte til at indgå i dialog med relevante udvalg og I/S Danmarks
Rostadion Bagsværd Sø omkring en ansøgning til FISA (Det Internationale
Roforbund) med henblik på at afholde ro-mesterskaberne FISA World Master i
2016.
Der er tale om et stort arrangement med 3.000 - 3.500 deltagende roere, hvor roerne
er over 27 år og er inddelt i mange bådstørrelser og aldersgrupper. Her udover
påregnes, at ægtefæller m.v. i et vist omfang også kan være til stede som tilskuere.
Løbene afvikles på distancen 1.000 m.
Arrangementet stiller en række krav til de fysiske rammer, herunder en midlertidig
forøgelse af antallet af robaner og etablering af en række midlertidige installationer,
som måltårn, startbro og flydebroer.
For at komme i betragtning skulle der indsendes en præliminær ansøgning den 30.
april 2013. Bestyrelsen i I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, behandlede den
21. februar 2013 en ansøgning fra Dansk Forening for Rosport om kommunernes
støtte til at indgå i dialog med relevante udvalg og I/S Danmarks Rostadion
Bagsværd Sø omkring en ansøgning.
Bestyrelsen besluttede at anbefale at støtte ansøgningen om afholdelse af FISA
World Master i 2016 på følgende vilkår:
Udover det ordinære driftsbudget til I/S Danmarks Rostadion ydes en kommunal
underskudsgaranti på op til 400.000 kr. til det samlede arrangement, herunder
etablering af midlertidige installationer mv. Eventuel udmøntning af
underskudsgarantien fordeles mellem Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner
efter en fordelingsnøgle på 58% til Gladsaxe og 42% til Lyngby-Taarbæk. Referat
fra bestyrelsesmøde den 21. februar 2013 og brev fra Gladsaxe Kommune 15. april
2013 er vedlagt sagen.
Frist for endelig ansøgning om arrangementet er den 15. juli 2013, og udvælgelse af
værtsnation sker på FISAs ordinære kongres den 2. september 2013.
Gladsaxe Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg tiltrådte den 5. marts 2013
at yde den ønskede kommunale underskudsgaranti som anført ovenfor, jf.
protokoludskrift fra udvalgets møde den 5. marts 2013 (bilag).
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Økonomiske konsekvenser
Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af underskudsgarantien udgør op til 168.000 kr.
svarende til 42% af 400.000 kr. og foreslås i givet fald finansieret inden for Kulturog Fritidsudvalgets økonomiske ramme i 2016.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget støtter ansøgningen om at
afholde FISA World Master i 2016 og yder en underskudsgaranti på op til 168.000
kr. til det samlede arrangement, herunder etablering af midlertidige installationer
mv.

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013
Godkendt.
Jørn Moos (V) var fraværende.
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11.
Kulturfonden - Ansøgning fra "Åbne Døre"
.

Sagsfremstilling
Foreningen "Åbne Døre i Lyngby-Taarbæk" søger støtte til afholdelse af offentligt
arrangement den 31. oktober til 3. november 2013 (bilag).
"Åbne Døre" består af 34 udøvende kunstnere fra Lyngby-Taarbæk Kommune.
Foreningens primære formål er at skabe et årligt tilbagevendende fælles offentligt
arrangement, hvor kunstnernes døre / atelierer / værksteder åbnes for interesserede
borgere, virksomheder og organisationer. I tiden op til de Åbne Døre ønsker
foreningen at arrangere forskellige begivenheder, der har til formål at gøre
opmærksom på Åbne Døre-projektet og på kommunens blomstrende kunstliv.
Arrangementet indledes med en fælles udstilling for samtlige af foreningens
kunstnere i Lyngby Kunstforening på Jernbanepladsen 22 i Kgs. Lyngby.
Åbningsferniseringen, som de forrige år har været et tilløbsstykke, er planlagt til
torsdag den 31. oktober 2013. Også i år vil der være åbningstale af kultur- og
fritidsudvalgsformanden Dorete Dandanell til ferniseringen.
Projektet tænkes finansieret ved medlemskontingenter fra kunstnere tilknyttet
"Åbne Døre i Lyngby-Taarbæk", tilskud fra kommune samt andre sponsorarter.
Arrangementet markedsføres via presseomtale i ’Det grønne Område’ og ’VillaByerne’ før, under og efter begivenhederne, annoncering i udvalgte medier, aviser,
lokalblade, omtale i Lyngby Kunstforenings medlemsblad og hjemmeside samt via
plakater.
Der udarbejdes endvidere en fælles brochure til omdeling på offentlige og private
steder. Foreningen ”Åbne Døre i Lyngby-Taarbæk” søger specifikt om økonomisk
støtte til at få udformet og trykt en "professionel" brochure, som kan distribueres i
månederne og ugerne op til kick-starten af Åbne Døre den 31. oktober 2013.
Budget:
Løn til webdesigner (udformning af brochure):
Tryk af 10.000 ekspl. Brochurer
Ekstraoplag
I alt

7.500 kr
15.500 kr
2.000 kr
25.000 kr

Foreningen ansøger Kulturfonden om tilskud til de nævnte 25.000 kr. til
udformning og tryk af folder.
Kultur- og Fritidsudvalget støttede i 2011 initiativet med 25.000 kr. Beløbets
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størrelse blev dengang begrundet med, at foreningen oplevede en række
éngangsudgifter i forbindelse med etablering, samt at foreningen fremover
forventede, at projektet kunne løbe rundt med et væsentlig lavere tilskud (10.000
kr) jf. protokoludskrift af den 18. august 2011 (bilag).
Kultur- og Fritidsudvalget støttede den 14. juni 2012 en ansøgning med 10.000 kr.
og besluttede den 11. april 2013 at afsætte 10.000 kr. fra aktivitetspuljen til "Åbne
Døre", jf. protokoludskrift af henholdsvis den 14. juni 2012 og den 11. april 2013
(bilag).
Økonomiske konsekvenser
Såfremt ansøgningen imødekommes, afholdes udgiften af Kulturfonden.
Pr. maj måned resterer der 29.000 kr til disposition i Kulturfonden.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at ansøgningen drøftes.

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013
Godkendt, at ansøgningen ikke imødekommes.
Jørn Moos (V) var fraværende.
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12.
Kulturfonden - Ansøgning om støtte til sommerhøjskole
.

Sagsfremstilling
Støttecentret MAGNETEN søger om støtte til en sommerhøjskole (bilag), som skal
løbe af stablen i uge 27 i 2013. Programmet ligger endnu ikke klart, men tilbuddene
på sommerhøjskolen vil i første række som omdrejningspunkt have: Kreative
aktiviteter - Kunst og Kultur - Leg og Bevægelse.
Aktiviteterne vil blive planlagt, således, at der bliver mulighed for at melde sig til
både kortere og længere forløb. Sommerhøjskolen afholdes som udgangspunkt i de
bygninger, hvor støttecentret normalt holder til. Den medborgergruppe, som
tilbydes aktiviteter, har på grund af forskellige handicap færre muligheder end
andre for at deltage i de sædvanlige kultur- og fritidstilbud. Hensigten med at
tilbyde den nævnte gruppe muligheden for at afprøve nye veje er at udfordre
borgerne til at opnå en større rummelighed, bl.a. ved at opmuntre til at tage
yderligere egne initiativer, og til en styrket tro på egne evner.
Budget:
Indkøb af materialer (maling,lærreder, glas,
æsker m.m.)
Kørsel/transport udgifter
Underholdning (f.eks. stand-up, foredrag og
lign.)
Undervisning (f.eks. dans, drama, gøgl og lign.)
Entreer (f.eks. Zoo, Den Blå Planet og lign.
Afslutningsfest
I alt

7.000 kr.
3.000 kr.
4.000 kr.
10.000 kr.
5.000 kr.
3.000 kr.
32.000 kr.

Kulturfonden ansøges i den forbindelse om 6.000 kr til afholdelse af gøglerkursus
for MAGNETENs deltagere.
Da et af formålene med sommerhøjskolen således også er at give et alternativt
ferietilbud til alle, er det af stor betydning, at alle kan deltage på lige fod i det, de
har lyst til. Særlig de unge har få økonomiske midler. Derfor forventes ikke
brugerbetaling. Støttecentret MAGNETEN har desuden søgt støtte hos: Nordea og
Danske Bank i Lyngby, Fog Fonden, den lokale Lions og Rotery Club.
Økonomiske konsekvenser
Såfremt ansøgningen imødekommes, afholdes udgifterne af Kulturfonden.
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Pr. maj måned resterer der 29.000 kr til disposition i Kulturfonden.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling.
Forvaltningen foreslår, at ansøgningen drøftes.

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013
Godkendt, at ansøgningen imødekommes.
Jørn Moos (V) var fraværende.
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13.
Kulturfonden støtte til kunstforeningens efterårsudstilling på Sophienholm
.

Sagsfremstilling
Lyngby Kunstforening ansøger Kunstfonden om støtte til Lyngby Kunstforenings
årlige udstilling (bilag), specifikt til udgifter i forbundet med afholdelse af
fernisering i forbindelse med "Septemberudstillingen" den 17. august - 15.
september 2013. Udstillingen er annonceret i Sophienholms program for 2013.
Udstillingen hedder Form-Signage, som kan oversættes til Form-Markering, og er
kurateret af Franziska Hünig, Rebecca Michaelis, Nicola Stäglich og Torgny
Wilche. Kurator-gruppen har tidligere gennemført 3 udstillinger i henholdsvis
Berlin og Erfurth i Tyskland. Der deltager 13 tyske, danske og engelske
billedkunstnere i udstillingen.
Budget for udstillingen:
Transport værker, tur-retur fra Berlin og London:
Rejse og ophold udlændinge 4-5 dage:
Katalog, plakat og trykte indbydelser:
Foto dokumentation:
Fernisering, anslået
I alt

24.000 kr.
34.000 kr.
52.000 kr.
8.000 kr.
11.000 kr.
129.000 kr.

Finansiering:
Statens Billedkunstudvalg, bevilget
Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg, bevilget
Kulturfonden, ansøgt
I alt

75.000 kr.
34.000 kr.
20.000 kr.
129.000 kr.

Lyngby Kunstforening ansøger Kulturfonden om støtte på 20.000 kr.
Projektets formål ligger indenfor Kulturfondens område. Kulturfonden støttede en
større 60 års jubilæumsudstilling i 2012 med kr. 10.000 kr. Lyngby Kunstforening
modtager via resultatkontrakt med Lyngby-Taarbæk Kommune årligt 40.720 kr i
støtte til aktiviteter, herunder én årlig udstilling i samarbejde med Sophienholm
(bilag).
Økonomiske konsekvenser
Såfremt ansøgningen imødekommes, afholdes udgiften af Kulturfonden.
Pr. maj måned resterer der 29.000 kr til disposition i Kulturfonden.
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Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling.
Forvaltningen foreslår, at ansøgningen drøftes.

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013
Godkendt, at ansøgningen ikke imødekommes.
Jørn Moos (V) var fraværende.
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14.
Kulturfond ansøgning om støtte til Københavns befæstningsdag 2013
.

Der ansøges om støtte til arrangementet Københavns Befæstningsdag den 29.
september 2013 (bilag). På Befæstningsdagen arrangeres omvisning, udstillinger og
aktiviteter på Forterne i forstadskommunerne, således at publikum kan opleve den
historie, som befæstningsanlæggene er udtryk for. Sidste år trak arrangementerne
omkring 9.000 besøgende.
Programmet for 2013 er endnu ikke fastlagt. Det vil med hensyn til omfang og
deltagere ligne programmet fra 2012, hvor der var aktiviteter følgende steder:
Gentofte, Rødovre, Brøndby/Hvidovre, Greve, Amager og Lyngby-Taarbæk, i form
af omvisning, udstilling og diverse aktiviteter blandt andet på Fortunfortet og
Lyngby Fort. Pt. er der øget bevågenhed på Befæstningsdagen, idet
Kulturarvsstyrelsen, Naturstyrelsen og Realdania har iværksat et relativt omfattende
revitaliseringsprojekt af store dele af Københavns Befæstning.
Københavns Befæstningsforening er en forening, hvis væsentligste opgave er at
arrangere Befæstningsdagen. Bag arrangementerne står foreninger, kommunale
institutioner, lokalhistoriske arkiver m.m. Foreningen er baseret på frivilligt og
ulønnet arbejde, og foreningen har ikke nogen selvstændige midler.
Budget Befæstningsdag 2013
Programfolder: Layout og tryk
Webside:Abonnement domænenavn, leje af webhotel
Annoncering: Landsdækkende, regionsaviser m.m.
Annoncering: Kultunaut, særlig eksponering og direct
mail til nyhedsmedier
Fællesarrangementer på Befæstningsdagen:
Musikkorps, transport mellem arrangementssteder
Øvrige fællesudgifter: Medlemsmøder med henblik
på koordinering
I ALT budget 2013

20.000 kr
2.000 kr
10.000 kr
3.000 kr
15.000 kr
3.000 kr
51.000 kr

Der ansøges pt. om tilskud hos alle de kommuner, der deltager i/er omfattet af
Befæstningsdagen og i projektet om revitalisering af Københavns Befæstning.
Ansøger har forventning om, at der gives tilskud i størrelsesorden 5.000-10.000 kr.
og konkret ansøges Kulturfonden om 10.000 kr.
Projektet ligger indenfor Kulturfondens område. Projektet bidrager til
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tværkommunalt samarbejde om en kulturoplevelse, med deltagelse af flere lokale
foreninger.
Kulturfonden støttede arrangementet i 2011 med kr. 10.000 kr. I 2012 blev
Kulturfonden ikke ansøgt herom.
Økonomiske konsekvenser
Såfremt ansøgningen imødekommes, afholdes udgiften af Kulturfonden.
Pr. maj måned resterer der 29.000 kr til disposition i Kulturfonden.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling.
Forvaltningen foreslår, at ansøgningen drøftes.

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013
Godkendt, at ansøgningen ikke imødekommes.
Jørn Moos (V) var fraværende.
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15.
Orientering om muligheden for musikundervisning på Folkeoplysningloven
.

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget bad i marts 2013 om en redegørelse vedr. muligheden
for at etablere musikundervisning til børn på Folkeoplysningsloven med det formål,
at en forening kan tilbyde enkeltmandsundervisning for børn.
Det essentielle i Folkeoplysningsloven er at fremme demokratiforståelse, aktivt
medborgerskab og det forpligtende fællesskab, hvor det enkelte individ føler sig
forpligtet over for andre borgere og over for fællesskaber. Loven definerer to typer
af folkeoplysende foreninger:
1. Aftenskoler/oplysningsforbund, der tilbyder folkeoplysende
voksenundervisning
2. Frivillige folkeoplysende foreninger.
Ad 1. Jf. Folkeoplysningsloven omfatter den folkeoplysende voksenundervisning;
undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter, hvortil
der er knyttet deltagerbetaling. Bestemmelserne i Folkeoplysningsloven fastslår
muligheden for, at kommunen kan yde tilskud til undervisning af børn og voksne
sammen, men giver ikke hjemmel til at yde tilskud til undervisning udelukkende for
børn. Det er derfor her ikke muligt at etablere musikundervisning for børn med
tilskud fra kommunen. En aftenskole/oplysningsforbund kan dog tilbyde
musikundervisning for børn; i givet fald vil aktiviteten være 100 %
deltagerfinansieret.
Ad 2. Frivillige folkeoplysende foreninger tager udgangspunkt i fællesskabet som
særlig værdi for det folkeoplysende arbejde, jf. ovenstående formål. Medlemskabet
indebærer således en aktiv deltagelse, hvor hvert enkelt medlem er forpligtet over
for fællesskabet i forening. Alle kan danne en folkeoplysende forening. Det er dog
aldrig kommunen, der tager initiativ til dannelse af en ny forening. Initiativet skal
komme fra en eller flere frivillige. Forvaltningen kan bidrage med vejledning i
forbindelse med iværksættelsesprocessen og hjælp til at udarbejde vedtægter og
lignende.
En gruppe frivillige kan således danne en folkeoplysende forening, hvor man f.eks.
lærer at spille musik – eksempelvis et orkester, garde eller kor, da den type forening
rummer den sociale dimension og det forpligtende fællesskab, gennem at
aktiviteten foregår i fællesskabets ånd. Her er hovedformålet og aktiviteten, at være
en del af en garde eller kor. De enkelte medlemmer kan samtidigt få individuel
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undervisning som en del af deltagelsen i fx en garde, ligesom en idrætsforening
laver enkeltmandstræning eksempelvis i form af målmandstræning i en
fodboldklub. Hovedaktiviteten er dog fællesaktiviteten, jf. formålsparagraffen for
en folkeoplysende forening.
Forvaltningen har været i kontakt med Glostrup, Rudersdal, Allerød og Roskilde
kommuner, som bekræfter også at lægge ovenstående fortolkning af lovens
bestemmelser til grund og konkluderer herudfra, at muligheden for, at en frivillig
folkeoplysende forening kan tilbyde musikundervisning for børn i form af
enkeltundervisning som hovedaktivitet, ikke falder ind under formålet med en
folkeoplysende frivillig forening. Enkeltundervisning som hovedaktivitet er dermed
ikke tilskudsberettiget.
I Gladsaxe Kommune har man godkendt en musikforening, hvis formål er at skabe
et levende musikalsk miljø, der giver børn og unge mulighed for at mødes om
musikken. Forvaltningen er blevet oplyst, at foreningen også giver
enkeltundervisning, selvom det ikke er en del af formålsparagraffen. Gladsaxe
Kommune har oplyst, at foreningen modtager medlemstilskud via
Folkeoplysningsloven svarende til ca. 100 kr. per medlem under 25 år per år.
Godkender Lyngby-Taarbæk Kommune en lignende forening, gives der i 2013 et
medlemstilskud på 213 kr. per medlem under 25 år per år, jf. Lyngby-Taarbæk
Kommunes beregningsmetode. Ligeledes vil en sådan forening være berettigede til
lokaletilskud, såfremt kommunen ikke kan stille egne egnede lokaler til rådighed.
Økonomiske konsekvenser
Finansieres inden for Folkeoplysningsrammen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013
Taget til efterretning.
Jørn Moos (V) var fraværende.

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 16-05-2013, s.35

16.
Meddelelser til Kultur- og Fritidsudvalget den 16-05-2013
.

1. Orientering om klubbernes arbejde med forebyggelse overfor udsatte børn
Som opfølgning på drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2013, i
forbindelse med sag nr. 9, giver en repræsentant for klubområdet en mundtlig
orientering.
2. Orientering om Ungerådets budget og foreløbige regnskab
Kultur- og Fritidsudvalget anmodede i april 2013 om en orientering om Ungerådets
budget og foreløbige regnskab.
Orienteringen gives også til Børne- og Ungdomsudvalget, da Ungerådet også
vedrører dette udvalgs område.
Der henvises til de vedlagte oversigter for 2012 og 2013.
3. Orientering om fornyelse af resultatkontrakt med foreningen Rytmetemplet
om drift af Templet
Spillestedet Templet på Jernbanevej 16 i Lyngby drives af den folkeoplysende
frivillige forening Musikforeningen Rytmetemplet. Lyngby-Taarbæk Kommune har
indgået kontrakt med foreningen om drift af spillestedet, der inkluderer både
planlægning og afholdelse af koncerter og andre arrangementerne og om drift af
huset. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2011 - 31. december 2013.
Tilskuddet udgjorde ved kontraktens indgåelse 405.000 kr. årligt, der bliver
prisfremskrevet. Udover koncerter med eksterne eller lokale bands, så stiller
Templet lokaler og frivillige til rådighed for arrangementer planlagt af Musikskolen
og Lyngby-Taarbæk Jazzklub. Kontrakten indeholder også aftale om planlægning
og afvikling af festivalen LYT.NU, hvortil der ydes tilskud på 180.000 kr. årligt.
Derudover modtages der kommunalfuldmagtstilskud fra Kulturministeriet på ca.
300.000 kr. årligt (i 2011 kr.) og honorarstøtte til koncernterne fra Statens
Kunstråd. Udgifter til udvendig vedligeholdelse af bygningen og gartnerisk
vedligeholdelse udføres og finansieres af Center for Arealer og Ejendomme.
Templets virksomhed udføres af frivillige, dog har foreningen ansat en lønnet
daglig leder, der varetager ledelsen af de frivillige og en række andre
planlægningsmæssige og praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer og
drift af huset.
Forvaltningen har indledt drøftelser med bestyrelsesformanden og den daglige leder
med henblik på indgåelse af en eventuel ny aftale og evaluering af den nugældende.
Forslag til en ny aftale forventes forelagt politisk i september 2013, og vil tage
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afsæt i den hidtidige, herunder en fortsættelse af den nugældende bevilling.
4. Brugertilfredshedsundersøgelse af biblioteket
En brugerundersøgelse, der for nylig blev gennemført blandt bibliotekets brugere,
viser at Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne har meget tilfredse lånere og et højt
serviceniveau. 93 % er tilfredse med den service, de får hos bibliotekets personale.
Undersøgelsen blev gennemført af Rambøll i uge 6 og i alt 728 borgere deltog fra
Lyngby-Taarbæk Kommune. Undersøgelsen er en del af en landsdækkende
undersøgelse omfattende i alt 27.000 brugere på 179 biblioteker fra hele landet.
Undersøgelsen er dermed den største undersøgelse blandt folkebibliotekernes
brugere nogensinde. Formålet med Lyngby-Taarbæk Kommunes deltagelse i
undersøgelsen er at få nogle redskaber til at udvikle biblioteket og gennem
sammenligning med andre biblioteker at lære af de gode erfaringer.
Undersøgelsen viser blandt andet, at Lyngby-Taarbæk har rigtig mange tilfredse og
engagerede lånere, der er tæt knyttet til det bibliotek, de benytter mest:
Stadsbiblioteket, Biblioteksbussen og Taarbæk Bibliotek. 93 % er enige eller meget
enige i at de får den hjælp, de har brug for, og 90 % er enige eller meget enige i, at
personalet er synligt og opmærksomt. Kultur- og Fritidsudvalget vil i juni 2013 få
fremlagt en orienteringssag om de lokale resultater.
5. Skulpturpark af Kirsten Lockenwitz på Sophienholm
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 15. november 2012 at give tilsagn om at
placere projekt ”Skulpturskoven” af Kirsten Lockenwitz i et område af
Sophienholms park under forudsætning af tilstrækkelig fondsfinansiering, samt at
bevilge 50.000 kr. til anlægsudgifter i forbindelse med opsætning af
”Skulpturskoven” finansieret af Kulturfondens midler for 2013. Udover 50.000 kr.
til anlægsudgifter var det således forudsat i sagen, at der ikke var yderligere
økonomiske forpligtelser i forbindelse med placering af de 12 skulpturer på
Sophienholm.
Ny Carlsbergfondet henvendte sig efterfølgende med et ønske om, at
Lyngby-Taarbæk Kommune finansierer transport- og anlægsudgifter for i alt
621.000 kr., heraf er kun de 50.000 kr. finansieret jf. beslutning af 15. november
2012. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 7. marts 2013 at meddele Ny
Carlsbergfondet, at kommunen ikke ser sig i stand til at prioritere flere ressourcer i
forbindelse med etablering af projekt ”Skulpturskoven” end de allerede afsatte
50.000 kr. i 2013.
Initiativtager Hans Jørgen Koch har over for forvaltningen den 2. maj 2013
tilkendegivet, at de fortsat ønsker at etablere skulpturparken på Sophienholm, og vil
søge fondsdækning til de resterende 571.000 kr. til transport- og anlægsudgifter.
Der er fortsat afsat 50.000 kr. til etableringen af kulturfondens midler.
6. Status for Kulturfonden maj 2013
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Der henvises til det vedlagte notat.
7. Status for skaterbane
Forvaltningen giver en mundtlig orientering.

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013
Punkt 6 ophøjes til sag på dagsordenen:
Forvaltningen orienterede om, at arrangementet Musik på Rådhustorvet har
overskredet budgettet.
Udvalget godkendte, at der afsættes 15.000 kr. fra Kulturfonden til formålet.
Forvaltningen gav endvidere en mundtlig orientering om kick-off arrangement om
frivillighed og medborgerskab den 4. juni.
Program og eksempel på plakat blev omdelt på mødet.
Forvaltningen gav endvidere en mundtlig orientering om status for Lyngby
Idrætsby.
Forespørgsel om foretræde fra Brede IF, Lundtofte BK, Tårbæk IF, B82 Virum,
Virum-Sorgenfri Boldklub og Lyngby Boldklub 1921 blev omdelt på mødet. Sagen
tages op igen til august.
Taget til efterretning.
Jørn Moos (V) var fraværende.
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17.
Status for Kulturfonden maj 2013
.

Sagsfremstilling
Punkt 6 fra sag nr. 16 på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden ophøjes til sag på
dagsordenen:
Forvaltningen orienterede om, at arrangementet Musik på Rådhustorvet har
overskredet budgettet.
Udvalget godkendte, at der afsættes 15.000 kr. fra Kulturfonden til formålet.

