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LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Kultur- og Fritidsudvalget

Protokol

Torsdag den 6. december 2012 kl. 08:30
afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Sponsor Loungen/Lyngby Stadion.
Medlemmerne var til stede
Endvidere deltog:
Direktør Søren Hansen
Direktør Ulla Agerskov
Centerchef Charlotte Bidsted
Kulturchef Tine Vind
Udvalgskoordinator Ditte Marie E. Pedersen
I forbindelse med behandlingen af sag nr. 6 deltog tillige
Signe Abildå, Jørn Ipsen og Flemming J. Knudsen.
På mødet blev omdelt yderligere bilag:
Til sag nr. 3: Projektbeskrivelse af Natur der Bevæger,
DGI.
Til sag nr. 6: Udskrift af henvendelse fra Trongården IF
ang. placering af atletikfaciliteter i Lyngby Idrætsby.
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1.
Udmøntning af budgetaftalen 2013-16 - Kultur- og Fritidsudvalgets område
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede den 22. november 2012, at den endelige
budgetudmøntning skal drøftes i fagudvalgene. Forvaltningen har i den forbindelse
udarbejdet oplæg til udmøntning af budgetaftalen med henblik på Kultur- og
fritidsudvalgets stillingtagen.
I forlængelse af intentionerne i aftalens pkt. 5 om opfølgning på budgetaftalen
2013-16 fremlægger forvaltningen i denne sag
o dels oversigt over budgetpunkterne opstillet i styringsarket "LIS", hvor
punkterne er opdelt efter henholdsvis politisk og administrativ udmøntning
(bilag)
o dels notat om udmøntning af budget 2013-16 på Kultur- og fritidsudvalgets
område, hvor udmøntningen af de enkelte poster er nærmere beskrevet med
hensyn til konkrete handlinger og tidsplan (bilag).
Det fremgår bl.a. af notatet, at der med hensyn til politisk behandling er identificeret
nedenstående områder, hvorom der træffes beslutning om udmøntning ultimo 2012
eller primo 2013:
1. Biblioteksbus lukkes fra 2014
2. Åbent bibliotek i Taarbæk
3. Pulje til kulturelle aktiviteter
4. Tilskud til kunststofgræsbane i Lundtofte (Anlæg)
5. Hensigtserklæring: Dokumentation og måling af effekten af inklusionsindsatsen
i dagtilbud, skoler og klubber
6. Hensigtserklæring: Sikring af overgangsløsning for Trongården IF under
anlægsperioden
7. Hensigtserklæring: Særligt fokus på kunstnerisk udsmykning i forbindelse med
kommunens nybyggeri
De områder, som håndteres administrativt, vil blive forelagt politisk, såfremt der
viser sig vanskeligheder med at opnå de besluttede besparelser.
Ved de anslåede regnskaber i 2013 vil der blive gjort status for udmøntningen af
Budgetaftale 2013-16, idet udvalget vil få forelagt styringsarket "LIS", hvor den
aktuelle status for de enkelte punkter vil fremgå.
Økonomiske konsekvenser
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Opgaven løses inden for de eksisterende rammer.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udmøntningen sker som skitseret.
Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december 2012
Godkendt med de faldne bemærkninger.

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 06-12-2012, s.6

2.
Godkendelse af udkast til Kulturstrategi 2013-16 til høring
.

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 19. januar 2012 kommissorium for
udarbejdelse af en kulturudviklingsstrategi. Samtidig afsatte Kultur- og
Fritidsudvalgets et rammebeløb på 75.000 kr. til arbejdet med strategien finansieret
af Kulturfonden.
Forslag til Kulturstrategi
Formålet med en ny Kulturstrategi er at sætte politiske mål og pejlemærker for
særlige fokusområder for den fremtidige kulturudvikling i Lyngby-Taarbæk
Kommune. Kulturstrategien skal dermed være det redskab for Kultur- og
Fritidsudvalget og forvaltningen, og danne grundlag for den løbende politiske
dialog om prioriteringer på Kultur- og Fritidsudvalgets område i de kommende år.
Se vedlagte udkast til Kulturstrategi 2013 – 16 og Idékatalog.
Det har i forbindelse med processen været vigtigt at understrege, at strategien ser
fremad og sætter nye ambitiøse mål og pejlinger for kulturens udvikling i
Lyngby-Taarbæk Kommune. Derfor har strategien hidtil heddet en kulturudvikling
strategi. Som arbejdstitel har det været givtigt for at fastholde fokus, men da ordet
strategi er fremadrettet, foreslås det, at strategien slet og ret fremover benævnes
Kulturstrategi.
Med Kulturstrategien ønsker Lyngby-Taarbæk Kommune, at ”Kulturlivet i
Lyngby-Taarbæk skaber udvikling og sammenhængskraft og højner borgernes
livskvalitet med afsæt i demokrati, mangfoldighed, kvalitet og sundhed…”.
Kulturstrategien prioriterer fire overordnede temaer og målsætninger for udvikling
af kommunens kulturliv:
• Børn og unges kultur
• Kulturen som borgernes samlingspunkt
• Kulturarv som fælles erindring
• Kunst og kultur i det offentlige rum
Kulturstrategien er udarbejdet i samarbejde med en tværgående arbejdsgruppe
bestående af repræsentanter fra erhvervs-, kultur- og foreningsliv. Der har i
processen været afholdt to borgerrettede dialogmøder henholdsvis den 11. juni 2012
og den 28. august 2012 med fokus på de fire temaer.
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Forslag til hørings- og beslutningsproces
Forvaltningen foreslår, at udkast til Kulturstrategien sendes bredt i høring blandt
kommunens kulturaktører og -interessenter frem til den 15. februar 2013. I
forbindelse med høringsperioden afholder Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde
med forvaltningen den 4. februar 2013 et dialogmøde om strategiens indhold og
implementering. Forvaltningen foreslår endvidere, at Kulturstrategien forud for
høringen sprogligt gennemskrives og layoutes i lighed med kommunens seneste
andre strategier, fx Frivillighedsstrategien og Folkeoplysningspolitikken.
Nedenfor findes en tidsplan for høring og beslutning af Kulturstrategien, under
forudsætning af at Kultur- og Fritidsudvalget godkender at sende strategien i
høring:
6. december 2012:
Kultur- og Fritidsudvalget godkender at udkast til
kulturstrategien sendes i høring.
1. januar - 15. februar 2013:
Høringsperiode blandt foreninger og borgere
14. marts 2013:
Kultur- og Fritidsudvalget forelægges høringssvar
og godkender Kulturstrategi og oplæg til udmøntning af Pulje til kulturelle
aktiviteter
15. april 2013:
Kulturstrategien vedtages i Kommunalbestyrelsen.
Pulje til kulturelle aktiviteter
I forbindelse med budgetaftalen for 2013-16 er der afsat en pulje til kulturelle
aktiviteter på 300.000 kr. årligt. Ifølge aftalen skal udmøntningen drøftes i
forbindelse med Kulturstrategien.
Det foreslås, at forvaltningen med afsæt i Kulturstrategiens vision og de fire temaer
udarbejder et oplæg til udmøntning af puljen til kulturelle aktiviteter for 2013.
Oplægget kunne fx indeholde aktiviteter som kulturpakker til børn, kløverstier,
kultur på vandet, udendørs sommerkoncerter, digital formidling af kulturarv.
Oplægget forelægges Kultur- og Fritidsudvalget samtidig med sagen vedrørende det
endelige udkast til Kulturstrategien i marts 2013.
Forvaltningen har opdateret notat om status på Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde,
jf. notat om Opsamling af Kultur- og Fritidsudvalgets visionsdrøftelse den 24. marts
2010 (bilag), som fremlægges for udvalget.
Økonomiske konsekvenser
Udgifter til layout og borgermøde afholdes inden for den afsatte ramme til
Kulturudviklingsstrategien.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
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1. udkast til Kulturstrategi 2013-16 sendes i høring i perioden 1. januar – 15.
februar 2013
2. forvaltningen udarbejder et oplæg til udmøntning af Puljen til kulturelle
aktiviteter, som forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i marts 2013
3. notat om status for Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde tages til efterretning, idet
planlægning af det kommende års arbejde sker i overensstemmelse med
Kulturstrategien.
Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december 2012
Ad 1. Godkendt med de faldne bemærkninger.
Ad 2. Vedtaget, at forvaltningen ikke udarbejder et notat, idet udvalget drøfter
fokuspunkter for udmøntning af Puljen til kulturelle aktiviteter i februar 2013, forud
for udarbejdelse af notat.
Ad 3. Taget til efterretning, idet det godkendes, at planlægning af det kommende
arbejde sker i overensstemmelse med Kulturstrategien.
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3.
Samarbejde med DGI om projekt "Natur, der bevæger"
.

Sagsfremstilling
DGI har henvendt sig til Kommunen for at foreslå et samarbejde om projektet
"Natur, der bevæger".
Projektet har kørt på Amager Strand siden 2010, hvor det har haft stor succes i
forhold til at få inaktive børn til at blive mere fysisk aktive, få ressourcesvage børn
inkluderet i sunde fællesskaber, få familier til at udvikle en sundere livsstil, og
støtte det frivillige foreningsliv i at bidrage til projektet.
DGI ønsker nu at udvide "Natur, der bevæger", til andre kommuner i
hovedstadsområdet, og er i gang med at indgå aftaler med Ballerup Kommune og
Herlev Kommune.
Den primære målgruppe i projektet er børn og unge i alderen 6-16 år og deres
familier, herunder ressourcesvage børn og unge.
Den sekundære målgruppe er frivillige ledere og instruktører i motions- og
friluftsforeninger. Herudover vil projektet involvere inaktive voksne, besøgende og
brugere af naturområder, og pædagogisk fagpersonale hvor det er muligt.
Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i et samarbejde og at
projektet kobles op på de boligsociale handleplaner med en følgegruppe, der
inddrager de skoler, fritidsklubber, institutioner og frivillige foreninger, der i
forvejen er tænkt ind i dette arbejde, herunder FIL. Forvaltningen har drøftet sagen
med de boligsociale arbejdsgrupper, der bakker op omkring projektet. Der ligger
mange gode muligheder for at koble "Natur, der bevæger" med andre indsatser her i
kommunen, fx indsatser der ligger i de boligsociale handleplaner, i
sundhedsstrategien, integrationsarbejdet, inklusionsstrategien eller tankerne om
aktivt medborgerskab, og for at tilpasse projektet, så det passer til de lokale ønsker
og behov.
Projektet er støttet af Nordea Fonden og DGI har medfinansiering i projektet.
Projektperioden er treårig (2013-15), og med de skitserede aktiviteter er det samlede
budget for aktiviteterne i Lyngby-Taarbæk Kommune 785.000 kr., hvoraf
Lyngby-Taarbæks medfinansiering udgør 375.000 kr. fordelt med 125.000 pr. år.
Forvaltningen foreslår, at projektet finansieres af de boligsociale midler.
Økonomiske konsekvenser
Projektet finansieres indenfor de eksisterende rammer for de boligsociale
handleplaner. Der er årligt afsat 300.000 kroner til implementering af de
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boligsociale handleplaner.
For så vidt angår 2014 og 2015 vil forvaltningen tilsigte samme finansieringsmodel.
Hvis dette ikke viser sig muligt, vil forvaltningen inden budgetprocessen forelægge
en sag for Kultur- og fritidsudvalget.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget. Sagen forelægges tillige Børne- og Ungdomsudvalget til
drøftelse, da projekt "Natur, der bevæger" også berører dette udvalgs område.
Indstilling
Forvaltningen foreslår,
for så vidt angår Kultur- og Fritidsudvalget, at
1. Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i et samarbejde med DGI om projekt "Natur,
der bevæger",
2. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel for 2013 finansieres af de boligsociale
midler. I 2014 og 2015 forsøges samme model brugt, og der fremlægges en ny
sag, hvis dette ikke viser sig muligt.
3. Der laves en midtvejsevaluering af projektet, som fremlægges for Kultur- og
Fritidsudvalget medio 2014.
for så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalget, at sagen drøftes.
Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december 2012
Ad 1. - 3. Udsat, idet der træffes beslutning umiddelbart inden
kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2012.
Bilag eftersendes inden da.
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4.
Orientering om status for de boligsociale handleplaner, herunder justering af
organisation og retningslinjer
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. november 2011 to boligsociale handleplaner én for boligafdelingerne Lundtofteparken, Fortunen Øst og Højhuset og én for
Sorgenfrivang II, jf. det med sagen udsendte protokoludskrift.
Det overordnede formål med den boligsociale indsats er at øge trivslen i
afdelingerne, styrke fællesskabet blandt beboerne og øge den generelle
ansvarsfølelse overfor området.Notat om status på boligsociale aktiviteter, og
herunder budget og regnskab for anvendelsen af midlerne, er udsendt med sagen.
De første erfaringer med handleplanerne giver anledning til dels at justere
organisationen, dels at justere retningslinjerne for anvendelse af de boligsociale
midler.
Forslag til ny mere effektiv organisering
I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. november 2011 blev der
nedsat en styregruppe for hver af de to boligsociale handleplaner, samt to
koordinationsgrupper (en for Lundtofteparken, Fortunen Øst og Højhuset og en for
Sorgenfrivang II).
Da der er flere sammenfald mellem personerne i grupperne, har grupperne holdt
møder sammen.
Forvaltningen foreslår derfor, at samle styregrupperne i én gruppe, og samtidig
tilpasse den kommunale repræsentation i styregruppen til den nye administrative
organisation. Forslaget til ny organisering har været drøftet med de eksisterende
styre- og koordinationsgrupper, som bakker op om den nye organisering.
Styregruppen holder møder 2 gange årligt og sammensættes af:
•
En repræsentant for hver af boligselskabernes administrationsselskaber (DAB
og KAB)
•
En repræsentant for hver af de lokale boligselskabsbestyrelser (AKB Lyngby,
Samvirke, Lyngby Boligselskab, Lyngby Almennyttige Boligselskab)
•
En repræsentant fra hver af de lokale afdelingsbestyrelser (Sorgenfrivang II,
Højhuset, Lundtofteparken og Fortunen Øst)
•
To ledere fra Center for Uddannelse og Pædagogik, der henholdsvis
repræsenterer skolerne og SSP/Klub Lyngby
•
En leder fra Center for Arbejdsmarked (Beskæftigelsesindsats)
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•

En chef fra Center for Sundhed og Kultur, som også er formand for gruppen.

Center for Sundhed og Kultur er sekretariat for styregruppen.
Da det i praksis har vist sig svært at have koordinationsgruppen Lundtofteparken,
Fortunen Øst og Højhuset sammen, idet de pga. afstanden mellem afdelingerne ikke
oplever sig som en helhed, foreslås koordinationsgruppen delt i to: én i
Lundtofteparken og én i Fortunen Øst/Højhuset. Koordinationsgruppen for
Sorgenfrivang II fortsætter som hidtil.
Koordinationsgrupperne mødes kvartalsvis og består af repræsentanter fra
afdelingsbestyrelsen, ansatte i afdelingen og frivillige foreninger i området.
Derudover deltager medarbejdere fra Klub Lyngby, SSP, de lokale skoler, Center
for Arbejdsmarked, samt en medarbejder fra Center for Sundhed og Kultur med
ansvar for boligsociale handleplaner, som er tovholder for hele koordinationen.
Justering af retningslinjerne for anvendelsen af de boligsociale midler
Der er afsat 300.000 kr. årligt til boligsociale aktiviteter og Kultur- og
Fritidsudvalget har vedtaget overordnede retningslinjer for anvendelsen af midlerne
i januar 2012. Forvaltningen foreslår, at retningslinjerne præciseres, således at:
• det fremgår af retningslinjerne, at der gives ikke støtte til: Løn til ansatte i

Lyngby-Taarbæk Kommune; Projekter og aktiviteter, der er afviklet; og Aktiviteter,
der er en del af den daglige drift.
• der stilles krav til ansøgerne om, at der er etableret et samarbejde omkring
projektet/aktiviteten med en eller flere af de boligafdelinger, der indgår i de
boligsociale handleplaner, samt at der anvendes ansøgningsskema til
ansøgningerne.
• styregruppen fremover bemyndiges til at behandle ansøgninger op til 25.000 kr.
administrativt, for at sikre en større fleksibilitet og hurtigere sagsbehandling, mens
ansøgninger over 25.000 kroner behandles i Kultur- og Fritidsudvalget. Den
nuværende grænse er 10.000 kr.
Ansøgninger om støtte fra boligsociale midler behandles på Kultur- og
Fritidsudvalgets møde i januar 2013.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses indenfor de afsatte økonomiske rammer.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Status på boligsociale aktiviteter og budget og regnskab for anvendelsen af
midlerne tages til efterretning, og
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2. de ovenfor nævnte forslag til justering af henholdsvis organisation og
retningslinjer for anvendelsen af de boligsociale midler godkendes.
Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december 2012
Ad 1. Taget til efterretning.
Ad 2. Godkendt, idet udvalget ønsker en halvårlig statusorientering om forbrug og
resultater af aktiviteter og projekter støttet af de boligsociale midler.
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5.
Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen, e-bøger
.

Birgitte Hannibal (V) har i mail af 14-11-2012 anmodet om sag på Kultur og
fritidsudvalgets dagsorden.
"Venstre ønsker en drøftelse af den aktuelle konflikt om e-bøger.
Hvilken betydning får konflikten om e-bøger for beslutningen om at sætte flere
penge af til e-bøger i budgettet for 2013-16?
Hvis konflikten ikke løses, vil der fremover kun være under halvt så mange titler på
e-reolen og kun få at de mest populære titler. Hvordan sikrer vi i givet fald, at det
afsatte beløb i budgettet bruges bedst muligt i forhold til borgernes mulighed for at
låne bøger - herunder også lydbøger og traditionelle bøger?"
Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december 2012
Drøftet. Udvalget orienteres når der sker nyt i sagen.
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6.
Genplacering af atletikfaciliteter i Lyngby Idrætsby
.

Den 25. juni 2012 behandlede Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune
sagen om Lyngby Stadion/Lyngby Idrætsby, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift.
I denne sag indgik også spørgsmålet om genplacering af atletikfaciliteterne, idet de
eksisterende løbebaner til atletik nedlægges som følge af den valgte model for
opvisningsstadion til fodbold.
Omkring atletikfaciliteterne besluttede Kommunalbestyrelsen, at atletikken placeres
i Lyngby Idrætsby og at den konkrete planlægning sker sammen med planlægningen
af de øvrige breddeidrætsfaciliteter, hvilket vil sige, at arbejdet med selve
opvisningsstadion til fodbold kan gå i gang, før atletikfaciliteterne er reetableret.
Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at planlægningen af arbejdet med
realisering af breddeidrætsfaciliteterne skulle igangsættes snarest muligt, så der
kunne skabes ro og klarhed omkring breddeidrættens fremtidige forhold.
Forvaltningen arbejder med to mulige modeller for genplacering af
atletikfaciliteterne og er i gang med at udarbejde tegninger og overslag på
økonomien og med at drøfte fordele og ulemper ved de forskellige placeringer med
de berørte foreninger.
I model 1 placeres atletikfaciliteterne i Badeparken og anlægges i retningen
øst-vest. Konsekvensen af denne placering er, at vejen, der i dag går fra
Sorgenfrigårdsvej og ind til stadion, skal flyttes, og at der skal flyttes P-pladser. I
det hidtidige arbejde er økonomien i denne løsning inklusiv flytning af vej og
P-plads anslået til 15 millioner kroner. Fordelen ved denne model er, at der ikke
nedlægges træningsbaner til fodbold. Ulemperne er, at anlægget kun kan anlægges i
øst-vestlig retning eller alternativt på skrå, hvilket ikke er optimalt for
atletikudøverne, der foretrækker at sprintbanerne og opløbsbaner ligger nord-syd af
hensyn til vindforhold; at Badeparken ved anlæggelse af atletikanlæg låses for
anden anvendelse såsom fx erhverv/boliger og at løsningen fordyres af, at der skal
etableres ny vej og ny P-plads.
I model 2 placeres atletikfaciliteterne omkring en træningsbane langs med
kolonihaverne i nord-sydlig retning. Konsekvensen af denne placering er, der
inddrages to træningsbaner, hvoraf den ene dog genetableres indenfor løbebanen og
anvendes på tidspunkter, der tilpasses brugen af atletikfaciliteterne. I det hidtidige
arbejde er økonomien i denne løsning anslået til 10 millioner kroner. Hertil kommer
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afledte udgifter til omlægning af træningsbaner og stisystemet omkring
atletikbanen.
Fordelene ved denne model er, at løsningen er bedre rent sportsligt, da banen
placeres nord-syd, og at løsningen er billigere, da der ikke skal genetableres veje og
P-pladser. Ulempen ved denne model er, at der nedlægges to træningsbaner, hvoraf
den ene dog genetableres indenfor løbebanerne.
Trongården IF foretrækker model 2 og ser denne som en god løsning, selvom
foreningen hellere havde set de eksisterende løbebaner bevaret. Lyngby Boldklub
foretrækker model 1, da der ikke nedlægges træningsbaner, men finder model 2
acceptabel, da træningsbanen i midten af atletikfaciliteterne vil kunne bruges
udenfor atletikkens træningstider. Lyngby Bueskytte Laug skyder i dag i
Badeparken og er tilfredse med at være i Badeparken, men er også positive overfor
andre placeringer på stadion og er generelt interesserede i en løsning, der gavner
flest mulige af de foreninger, der bruger stadion.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Økonomiske konsekvenser
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen understreget, at
Trongården IF skal have støtte til at gennemføre aktiviteter i byggeperioden. Akut
er der brug for skabe, hvor løberne kan opbevare deres ting, da deres faciliteter er
revet ned. Derfor ønskes der frigivet 50.000 kr. af anlægssummen til at indkøbe
skabe, der senere kan anvendes til andre formål i idrætsbyen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Der vælges en af de to foreslåede modeller for genplacering af
atletikfaciliteterne i Lyngby Idrætsby.
2. Der frigives 55.000 kr. af anlægssummen til indkøb af skabe.
Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december 2012
Ad 1. Udvalget anbefaler model 2 (placering langs kolonihaverne).
Udvalget anbefaler endvidere, at man i den videre planlægning af idrætsbyprojektet
indtænker muligheden for etablering af en kunststofbane.
Ad 2. Anbefalet.
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7.
Meddelelser til udvalgets medlemmer december 2012
.

1. Kulturfond status december 2012.
2. Orientering om status for Lyngby Idrætsby. - Der gives en mundtlig orientering
på mødet.
Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december 2012
Taget til efterretning.
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9.
Lyngby Idrætsby, frigivelse af midler til projektering af etape 1 samt arbejdet
med helhedsplan for Lyngby Idrætsby
.

Etape 1 af Lyngby Idrætsby består af følgende tre delelementer:
1. Omlægning af opvisningsbanen, ilægning af dræn og varme
2. Nedrivning af den eksisterende vesttribune og opførsel af ny vesttribune med
3.000 overdækkede siddepladser
3. Jordarbejde på stadionområdet i forbindelse med arbejdet
I forbindelse med arbejdet med etape 1 vil der være en del jordarbejde, der skal
udføres, og også overskydende jord, som med fordel kan indgå i jordarbejder på den
nordlige del af stadionområdet.
Det vil være en økonomisk fordel at tage disse anlægsarbejder med i 1. etape, i alt
fald som en option, selvom helhedsplanen for området endnu ikke er godkendt
kommuneplanmæssigt og lokalplanmæssigt.
Der indgås aftale med ekstern rådgiver, der sammen med Center for Arealer og
Ejendomme/anlæg kan udarbejde udbudsmateriale til totalentrepriser for alle tre
delopgaver.
Økonomiske konsekvenser
Udarbejdelse af udbudsmateriale til etape 1 og helhedsplanen finansieres fælles af
anlægssagerne med i alt 1.900.000 kr. fordelt på:
500.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for Breddeidrætsfaciliteter incl.
Lyngbyhallen på 4.850.000 kr. i 2012.
750.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for Lyngby Idrætsby Opvisningsstadion på
1.500.000 kr. i 2012.
650.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for Lyngby Idrætsby, reetablering af
atletikfaciliteter på 7.500.000 kr. i 2013
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Indstilling:
Forvaltningen foreslår, at der frigives en anlægsbevilling i 2012 på kr. 1.900.000 kr.
til udarbejdelse af udbudsmateriale til etape 1 og helhedsplanen for Lyngby
Idrætsby.
Anlægsbevillingen finansieres således:
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500.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for Breddeidrætsfaciliteter incl.
Lyngbyhallen på 4.850.000 kr. i 2012.
750.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for Lyngby Idrætsby Opvisningsstadion på
1.500.000 kr. i 2012.
650.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for Lyngby Idrætsby, reetablering af
atletikfaciliteter på 7.500.000 kr. i 2013.

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december 2012
Anbefalet.
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