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LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Kultur- og Fritidsudvalget

Protokol

Fredag den 9. marts 2012 kl. 08:30
afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.
Medlemmerne var til stede
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1
Renoveringsopgaver i Templet
.

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde den 9. februar 2012 et forslag
om renoveringsopgaver i Templet, Jernbanevej 16, og besluttede at genoptage
sagen på mødet den 9. marts.
På baggrund af besigtigelser af hhv. Teknisk Forvaltning, Ejendom og Energi samt
Børne- og Fritidsforvaltningen, kunne det konstateres, at Templet både på kortere
og længere sigt har behov for at få udført en række renoveringsopgaver.
Aktuelt er behovet størst, hvad angår renovering af toiletter og scenegulv, hvilket
Teknisk Forvaltning, Ejendom og Energi har bemærket ved besigtigelse 9.
december 2011.
o
o

Forsamlingslokale i stueetagen: gulvbelægning er nedslidt med huller og lapper,
der er hævet dansegulv samt mange ujævnheder i gulvet
Toiletterne trænger til renovering/udskiftning: ét af toiletterne er p.t. ude af drift.

Økonomisk overslag ift. renovering
I vedlagte bilag har Ejendom og Energi angivet overslagsmæssigt en udgift på en
minimums genopretning af Templet, der indbefatter renovering af kælder, herunder
toiletter samt gulvbelægning incl. undergulv på 100 m2 i forhold til salen med
scenegulv. Det samlede økonomiske overslag til minimum genopretning af
Templets faciliteter udgør samlet set 884.000 kr. Hvis scenegulv og toiletter
renoveres anslås beløbet incl. uforudsete udgifter at være 400.000 kr.
Økonomiske konsekvenser
På investeringsoversigten 2012-2015 er der i 2012 afsat 2.425.000 kr. til udvikling
af kulturelle aktiviteter. Sagen skal ses i sammenhæng med sagen om Kulturhuset,
idet der - såfremt der afsættes 400.000 kr. til renovering af Templet kun vil resterer
2.025.000 kr. til eventuelle anlægsbehov.
Der henvises til økonomibilag i sagen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på kr.
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400.000 skønsmæssigt, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kr.
2.425.000 til udvikling af kulturelle aktiviteter.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 9. marts 2012:
Udvalget anbefaler, at der igangsættes den fulde renovering på 884.000 kr. og at
udgiften finansieres via det afsatte rådighedsbeløb til kulturanlæg i 2012. Udvalget
er opmærksom på, at der hermed vil kunne blive en udfordring i forhold til de
nødvendige anlægsarbejder i forbindelse med en eventuel revitalisering af
Kulturhuset. Dette problem håndteres i forbindelse med behandling af
kulturhussagen i april 2012, hvor eventuelle uforbrugte midler (kulturfondsmidler
etc.) kan indgå.
Forvaltningen anmodes om at undersøge eventuelle fondsfinansieringsmuligheder,
ligesom det undersøges om regionen har mulighed for at bidrage.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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2
Brugertilfredshedsundersøgelse 2012
.

Sagsfremstilling
I 2006 besluttede Børneudvalget og Fritidsudvalget, at der skulle gennemføres
regelmæssige brugertilfredshedsundersøgelser blandt forældre til børn og unge på
kommunens daginstitutioner, folkeskoler, SFO'er og fritids- og ungdomsklubber
med et interval på 3 år. Der er efterfølgende gennemført to
brugertilfredshedsundersøgelser i henholdsvis 2006 og i 2009.
I begge tilfælde var det kvantitative totalundersøgelser. Den seneste undersøgelse i
2009 blev gennemført i samarbejde med en ekstern leverandør. I 2009 blev der
udarbejdet en samlet afrapportering om brugertilfredsheden inden for
sammenlignelige institutionstyper, som blev formidlet til de relevante partner - de
politiske udvalg, bestyrelser, ledere, pressen m.fl. Resultatet af den enkelte
institutions brugertilfredshedsundersøgelse blev formidlet til lederen. Lederen
skulle drøfte resultaterne med bestyrelsen og medarbejderne samt forestå
opfølgning i form af udarbejdelse af mål, handlingsplaner mv. inden for områder,
hvor brugertilfredsheden skulle højnes. Lederen skulle desuden formidle
resultaterne til forældrene i en form, som matchede den enkelte institution bedst.
Erfaringerne fra de to tidligere gennemførte tilfredshedsmålinger er, at langt
størstedelen af institutionerne har en høj brugertilfredshed, og at få institutioner har
en lav brugertilfredshed. Forvaltningen indgik i et samarbejde med de institutioner,
der havde behov for at drøfte indenfor hvilke områder, der skulle arbejdes med at
højne brugertilfredsheden. Forvaltningen indgik ligeledes i et samarbejde med de
institutioner, der generelt havde en lav brugertilfredshed. Samarbejdet var fx
bistand til udarbejdelse af handlingsplan, kompetenceudvikling eller lignende.
Brugertilfredshedsundersøgelsen 2012
Formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen 2012 er, at:
 undersøgelsens resultater bidrager til intern kvalitetsudvikling i skoler,
dagtilbud og fritidsklubber
 undersøgelsens resultater anvendes som et redskab for kommunalbestyrelsen
i forhold til tilsyn og kontrol med de decentrale institutioner samt i forhold
til opfølgning på kvalitetsmål
 undersøgelsens resultater kan anvendes af forældrene til indblik i
tilfredsheden med institutionen og på denne baggrund institutionens
udviklingsområder.
Brugertilfredshedsundersøgelsen 2012 vil i metodevalg herunder spørgeramme
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hovedsageligt følge designet fra de to tidligere gennemførte tilfredshedsmålinger.
Det vil give mulighed for sammenligning af resultatet på tværs af de gennemførte
undersøgelser. En mulighed, som desuden vil sikre opfølgning på de kvalitetsmål i
kommunalbestyrelsens kvalitetskontrakt, der vedrører en positiv udvikling i
brugertilfredsheden med daginstitutioner, folkeskoler og klubtilbud. Der vil være
fokus på opfølgning - herunder som tidligere krav til institutionernes opfølgning på
undersøgelsens resultater via dialog, eventuelle mål og handlingsplaner m.v.
Økonomiske konsekvenser
Udgifterne til gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen ca. 500.000 er
afsat på budgettet i 2012.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at udvalgene godkender, at forvaltningen
tilrettelægger og gennemfører en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til
børn og unge på kommunens daginstitutioner, folkeskoler, SFO'er og fritids- og
ungdomsklubber i efteråret 2012 efter samme koncept som tidligere.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 9. marts 2012:
Godkendt.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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3
Kommuneplanstrategi 2011 - godkendelse og høring med debat
.

Sagsfremstilling
Udviklings- og Strategiudvalget har udarbejdet et forslag til kommuneplanstrategi
2011 GRØNT LYS.
GRØNT LYS indeholder strategi for kommunens udvikling og for klima herunder
Agenda 21-strategi. GRØNT LYS indeholder desuden resumé af Lyngby-Taarbæk
Vidensby 2020.
Forslag til kommuneplanstrategi sendes efter behandling og godkendelse i
kommunalbestyrelsen i 8 ugers offentlig høring. Der afholdes et inddragende
borgermøde lørdag den 12. maj 2012. Notat med kort beskrivelse af det
inddragende borgermøde er lagt på sagen. Efter høringens afslutning behandles alle
indkomne forslag og bemærkninger inden en endelig vedtagelse af
kommunalbestyrelsens kommuneplanstrategi.
Kommuneplanstrategien er et redskab, der formidler kommunalbestyrelsens
visioner og mål for kommunens udvikling i fremtiden og fastsætter de temaer, der
skal arbejdes med ved revision af kommuneplan 2009.
Der lægges op til en delvis revision af kommuneplanen.
Det er forvaltningens vurdering, at kommuneplanstrategien ikke er omfattet af lov
om miljøvurdering. I forbindelse med Kommuneplan 2013 vil det blive vurderet,
om der skal ske en screening og skrives en miljørapport.
Kommuneplanstrategien GRØNT LYS er udarbejdet på baggrund af visioner og
mål i strategien "Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020", der blev vedtaget august 2011.
Kommuneplanstrategien sætter fokus på en byvision for fremtiden. Byvisionen
skitserer en fremtid med en fortætning, der giver mulighed for flere boliger, mere
detailhandel og byliv, flere kulturelle tilbud, flere erhvervsvirksomheder og
uddannelsessteder men også bedre trafikale løsninger.
Byvisionen skitserer ud over en byvision år 2030 også aktuel planlægning på
overordnet niveau. Det drejer sig om udviklingsplaner for Kanalvejsparkeringen, et
nyt plejecenter på det frikøbte areal ved Trongårdsskolen, udvikling af Lyngby
Idrætsby og tilbygning til Lyngby Rådhus.
De øvrige emner ud over byvisionen år 2030 er: letbanen, stationer og de
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stationsnære arealer, Ringbyen Loop City, bygningskultur og landskab, øvrig
planlægning, klima, Agenda 21 og resumé af Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020.
Forvaltningen har siden Udviklings- og Strategiudvalgets møde i februar foretaget
få sproglige og indholdsmæssige rettelser i teksten. Rettelser fremgår af bilag
"GRØNT LYS - REVIDERET" lagt på sagen. Det drejer sig om sider i afsnit om
Byvision, Det gør vi samt afsnittet Bygningskultur og landskab.
Omtale af betalings-/trængselsring er desuden slettet.
Der er dertil tilføjet engelsk resumé og bagsidetekst.
Forvaltningen har udarbejdet kommuneplanstrategi 2011 GRØNT LYS i layout.
Forslag til kommuneplanstrategi 2011 GRØNT LYS i layout er lagt på sagen.
Økonomiske konsekvenser
Udgifter til trykning, annoncering, inddragelse af borgerne med videre afholdes
inden for Udviklings- og Strategiudvalgets driftsmidler.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler
kommunalbestyrelsen, at
1. godkende forslag til kommuneplanstrategi 2011 GRØNT LYS, idet den
efterfølgende sendes i 8 ugers høring inden endelig vedtagelse, og
2. forvaltningen bemyndiges til at foretage den resterende layoutmæssige
bearbejdning af GRØNT LYS.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 9. marts 2012:
Der blev taget forbehold fra C, A og F. V stemte for.
Udvalget ønsker at påpege, at der i strategien bør indarbejdes formuleringer om
byrummets mulige inddragelse til idræts-, bevægelses- og kulturaktiviteter.
Udvalget ønsker endvidere at påpege, at en fortætning af Lyngby midtby kan
medføre et øget pres på kapaciteten i fritids- og ungdomsklubber.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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4
Visionsdrøftelse - Kultur- og Fritidsudvalget
.

Sagsfremstilling
I marts 2010 blev der i de stående udvalg på seminarbasis foretaget en drøftelse af
visioner m.v. inden for de enkelte sektorområder henhørende under udvalgene.
Fra politisk side er der fremkommet ønske om at "genbesøge" drøftelser fra
dengang, hvorfor der for så vidt angår drøftelserne i Byplanudvalget, Teknik- og
miljøudvalget, Socialudvalget, Børne- og ungdomsudvalget samt Kultur- og
fritidsudvalget er fremfundet materiale fra dengang og vedlagt respektive
udvalgssag.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes
Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2012:
Sagen genoptages til drøftelse på næste Kultur- og Fritidsudvalgsmøde i marts og
der afsættes tid til en grundig temadrøftelse
Sagen genoptages på ny.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 9. marts 2012:
Udvalget havde en foreløbig drøftelse og besluttede at genoptage sagen på mødet i
maj 2012.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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5
Meddelelser marts 2012 - Kultur- og Fritidsudvalget
.

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden og forvaltningen
1. Lyt.NU
Orientering om Lyt.NU 2012, jfr. bilag.
2. Besøg på Det Danske Filmstudie
Der er aftalt rundvisning på Det Danske Filmstudie den 12. april 2012, jfr.
bilag.
3. Plakat for valg til Ungeråd
Plakat for valg til Ungeråd vedlagt som bilag.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 9. marts 2012:
Taget til efterretning.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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