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1
Lyngby Svømmehal – igangsættelse af projekt
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med budget 2012-15 blev det besluttet at igangsætte et nyt projekt om
renovering af Lyngby Svømmehal. Der er afsat knap 10 millioner kroner, og
udgiften forventes afholdt i 2013. Kultur- og fritidsudvalget besluttede på udvalgets
møde 8.december 2011, at det afsatte rådighedsbeløb skal anvendes til en
modernisering af de nuværende faciliteter, som kan være med til at skærpe
svømmehallens profil med fokus på sundhed og velvære. Samtidig skal
svømmehallen være en integreret del af Lyngby Idrætsby. Udvalget besluttede at
nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med et oplæg til modernisering af
faciliteterne indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer og indenfor den
økonomiske ramme.
Resultaterne af arbejdsgruppens arbejde er samlet i en rapport, der nu forelægges
Kultur- og Fritidsudvalget, således at Kultur- og Fritidsudvalget kan drøfte sagen og
anmode Kommunalbestyrelsen om frigivelse af anlægsbevilling.
Arbejdsgruppens konklusioner
Arbejdsgruppen sætter et varmtvandsbassin øverst på prioriteringslisten, fordi det
tilgodeser både offentlige brugere og foreningsbrugere og fordi det, sammen med
moderniserede omklædningsfaciliteter, vil kunne være med til at trække flere
brugere til hallen, herunder familier. De øvrige ønsker tilgodeser mange af de
eksisterende motionsbrugere og foreningsbrugere og forventes også at kunne
tiltrække nye brugergrupper omkring nye motionsaktiviteter som fx aquaspinning .
Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra, at der skal være så få driftsforstyrrelser som
muligt under moderniseringen af svømmehallen og har derfor foreslået
moderniseringer, der stort set kan udføres uden ekstra lukkedage. Arbejdsgruppen
anbefaler, at arbejdet med moderniseringen af svømmehallen går i gang, så snart der
er truffet en beslutning omkring Lyngby Idrætsby.
Arbejdsgruppen har udarbejdet følgende prioriterede liste over ønsker til faciliteter:
Prisoverslag
Forslag til modernisering af Lyngby Svømmehal
Etablering af varmtvandsbassin 6 gange 10 meter, der kan bruges
8 millioner
til mange formål, som fx babysvømning, småbørnsbassin, træning,
aquagymnastik, ophold til svømmere og springere mellem spring
og konkurrence og som derfor opfylder ønsker og behov hos både
offentlige svømmere og foreningsbrugere. Bassinet opføres under
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eget tag i tilknytning til svømmehallen, da dette er det økonomisk
mest favorable. I tilknytning til varmtvandsbassinet reserveres
plads til senere at kunne etablere sauna og dampbad.
Modernisering af omklædningsfaciliteter – 4
familieomklædningsrum og bedre puslefaciliteter i eksisterende
omklædningsrum
Omfordeling af vipper til synkronhop, så der etableres 2 3-meter
vipper til brug for både udspringsklubben og offentlige brugere
samt nyt springtårn
10 aquaspinningcykler
Svømmeure i hver ende af bassinet – til brug for
motionssvømning og konkurrencesvømning
Bænke til tilskuere mellem de to bassiner
Enkle motionsredskaber, som kan bruges af offentlige brugere og
foreninger
Bedre belysning i og omkring springbassin – lys der kan bruges
fleksibelt til forskellige arrangementer
Flydeanlæg langs vippen i udspringsbassin
I alt

800.000 kr.

300.000 kr. (eksklusiv
springtårn, som det ikke
har været muligt at få
indhentet pris på)
100.000 kr.
10.000 kr.
30.000 kr.
30.000 kr.
75.000 kr.

50.000 kr.
9.395.000 kr. eksklusiv
springtårn
Faciliteter, der tænkes ind i det samlede Lyngby Idrætsbyprojekt og som også kan
bruges af svømmehallens brugere
• Styrketræningsrum
• Tørspringsfaciliteter (springgrav)
• Massage og fysioterapi

I forlængelse af arbejdsgruppens arbejde og det skitsearbejde, der er resultatet af
brugerinddragelsesprocessen foreslår forvaltningen, at moderniseringen af Lyngby
Svømmehal og den eventuelle nybygning af varmtvandsbassin tænkes sammen med
(gen)etablering af motions- og styrketræningsfaciliteter i idrætsbyen. Forvaltningen
har her været i dialog med FOF omkring samarbejdsmuligheder i Lyngby Idrætsby,
som det anbefales, at der arbejdes videre med i detailprojekteringen. I forbindelse
med nye samarbejder skal der også ses på de offentlige åbningstider.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 9,7 millioner kroner til modernisering af Lyngby Svømmehal. Der er
afsat midler til etablering af motions- og styrketræningsfaciliteter i den pulje, der er
afsat til breddeidrætsfaciliteter i Lyngby Idrætsby.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Kultur- og fritidsudvalget drøfter sagen
og indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,
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1. at arbejdet med detailprojekteringen for modernisering af Lyngby Svømmehal
kan sættes i gang
2. at (gen)etablering af motions- og styrketræningsfaciliteter i idrætsbyen
medtænkes i projektet og indgår i detailprojekteringen
3. at FOF indtænkes i detailprojekteringen, hvis der kan opnås enighed med FOF
om konditionerne.
4. at der frigøres anlægsbevilling på 1,5 millioner til detailprojektering af
modernisering af Lyngby Svømmehal samt etablering af motions- og
styrketræningsfaciliteter. Anlægsbevillingen tages fra beløbet afsat til
modernisering af Lyngby Svømmehal.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. maj 2012:
Indstillet som foreslået af forvaltningen.
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2
KFU - Alternative modeller for realisering af Lyngby Idrætsby
.

Sagsfremstilling
Lyngby-Taarbæk kommune har en vision om at udvikle Lyngby Stadion til Lyngby
Idrætsby – et moderne idrætsområde med faciliteter for bredden og eliten – og for
hele familien, der også rummer et moderne opvisningsstadion til fodbolden.
Ønsket om at bygge et opvisningsstadion er begrundet dels i behovet for i
almindelighed at have et moderne opvisningsanlæg til fodbold i kommunen og dels
konkret efterspørgsel fra den professionelle fodbold om mulighed for at kunne
spille på et stadion i kommunen, der lever op til de krav, der stilles fra Dansk
Boldspil Union.
Frem til efteråret 2011 arbejdede kommunen med planer for et privat finansieret
opvisningsstadion med mulighed for erhverv og forvaltningen var i dialog med
Statsforvaltningen og Naturstyrelsen omkring den påtænkte konstruktion, der
imidlertid viste sig ikke at være til at realisere umiddelbart. På baggrund af
tilkendegivelser fra Økonomiudvalget arbejdede forvaltningen derfor med
alternative modeller for realisering af opvisningsstadion. På baggrund af udtalelser
og tilkendegivelser fra Statsforvaltningen og Naturstyrelsen vurderede
forvaltningen, at der burde arbejdes videre med en så enkel model som muligt,
eksempelvis en kommunal model, hvor ejerskabet fastholdes i kommunen, men med
mulighed for privat medfinansiering. Sådanne modeller kendes blandt andet fra
Silkeborg og Aalborg, hvor de professionelle fodboldklubber har medfinansieret en
del af stadionbyggeriet ved at forudbetale leje. Hvis man benytter denne model, får
kommunen et supplement til anlægsudgiften, som modregnes i den leje, som den
professionelle boldklub skal betale for at benytte faciliteterne. Lejen udregnes efter
konkurrencestyrelsens model for beregning af leje af opvisningsstadions.
I vinteren 2010-11 blev en del af breddeidrætsfaciliteterne på Lyngby Stadion ramt
af skimmelsvamp og skal nedrives. Der er derfor afsat penge på det kommunale
budget til at bygge erstatningsfaciliteter til breddeidrætten. Når kommuner i dag
bygger nye faciliteter, er det med et øget fokus på ikke længere at bygge til enkelte
aktiviteter, men at sikre fælles udnyttelse og synergi ved at bygge fleksibelt og til
flere forskellige formål og aktiviteter. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at bygge
et nyt tidssvarende stadion som led i udviklingen af Lyngby Idrætsby, vil det derfor
være med fokus på at skabe et samlet spændende projekt med et miljø, hvor der er
aktiviteter hele dagen og hvor mange forskellige brugergrupper bliver brugere af
fleksible faciliteter. Det er i denne forbindelse, at ideen om at indtænke nye
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funktioner i idrætsbyen i form af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter
(LTU) og ny idrætsdaginstitution skal ses. Situationen omkring LTU er, at LTU
efter branden i juli 2011 er midlertidigt genhuset i en lejet pavillon samt i de
lokaler, som før branden var lejet ud til K-Nord. Genhusningen er foreløbig aftalt at
løbe frem til sommeren 2014. I forbindelse med budget 2011 - 15 er der afsat 22
mio. kr. til en daginstitution i Lyngby Distrikt. Institutionen skal rumme 96 børn i
alderen 0 - 6 år og det forventes, at institutionen skal stå færdig medio 2014.
Kommunalbestyrelsen behandlede sagen om alternative modeller for udvikling af
Lyngby Idrætsby 28. november 2011 og besluttede at
o
o

o

igangsætte en brugerinddragelsesproces for Lyngby Idrætsby med udgangspunkt
i tre modeller for nybygning/modernisering af opvisningsstadion til fodbolden
(superligastadion)
Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole (LTU), den planlagte idrætsdaginstitution og
erstatningslokaler for de skimmelsvampramte lokaler kunne indgå i det videre
arbejde med henblik på nærmere beskrivelse af faglige perspektiver og
synergieffekt ved en samtænkning omkring Lyngby Idrætsby
når brugerinddragelsesprocessen er afsluttet fremlægges det endelige
beslutningsgrundlag, der viser de bygningsmæssige muligheder og de
økonomiske konsekvenser for kommunen.

De tre modeller, der skulle undersøges nærmere, er:
Model A: Opvisningsstadion nybygges og placeres ved kolonihaverne som tidligere
besluttet. Modellen forudsætter, at en professionel boldklub bidrager til
finansieringen gennem forudbetalt leje.
Model B: En udbygning på det eksisterende opvisningsstadion inden for en ramme
på 50 - 60 mio. kr. Modellen forudsætter, at en professionel boldklub bidrager til
finansieringen gennem forudbetalt leje, og at der ikke sker en yderligere
miljøpåvirkning af Sorgenfrigaardbebyggelsen.
Model C: Det eksisterende opvisningsstadion renoveres, så det lever op til DBU’s
krav til et superligastadion. Modellen vil kunne blive aktuel, såfremt der ikke er den
nødvendige medfinansiering fra en professionel boldklub.
Børne- og fritidsforvaltningen indgik i januar 2012 en aftale med DGI og DGI-huse
og haller om at varetage brugerinddragelsesprocessen og skitsearbejdet.
Brugerinddragelsesprocessen har omfattet tre stormøder for interessenter, en
møderække for mindre grupper af interessenter og to dage med "åben tegnestue".
DGI huse og haller har samlet de mange bidrag og udmøntet dem i skitser af model
A, B og C, der blev præsenteret for interessenterne 11. april 2012 og for
Kommunalbestyrelsen ved temamøde 17. april 2012. Sideløbende med
brugerinddragelsesprocessen er arbejdet med oplæg til, hvordan henholdsvis LTU
og en ny idrætsinstitution kan tænkes ind i Lyngby Idrætsby, ligesom der er arbejdet
med forslag til, hvordan Lyngby Svømmehal kan moderniseres indenfor den afsatte
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ramme og tænkes sammen med Lyngby Idrætsby. Afrapporteringer fra de tre
arbejdsgrupper forelægges henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og
Fritidsudvalget, som kommer med indstilling til Økonomiudvalg og
Kommunalbestyrelse.
Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for de tre skitser på et temamøde 17. april
2012. Herefter drøftede Økonomiudvalget sagen og oversendte den til videre
behandling i fagudvalg i maj med anmodning om at forvaltningen arbejdede videre
med at supplere materialet med beregninger ud fra en etapeopdelt tilgang til
modellerne A, B og C og at antallet af træningsbaner samt forholdene for atletikken
indgår som opmærksomhedspunkter i det videre arbejde. Sagen behandles igen i
både fagudvalg og Økonomiudvalg igen i maj og juni. I Børne- og
ungdomsudvalget behandles konkret sag om Ungdomsskolens særlige forhold samt
spørgsmålet om en idrætsdaginstitution.
Skitsematerialet er en opsamling af de input, der er kommet i
brugerinddragelsesprocessen og har til formål dels at vise de arealmæssige
muligheder og dermed udgøre et første skridt i planprocessen, dels at visualisere,
hvad man kan udvikle området til. Skitserne er derfor på ingen måde udtryk for en
færdig plan for området – det endelige projekt kan komme til at se meget anderledes
ud end vist i skitseforslagene. Forvaltningen har efter Økonomiudvalgets
anmodning arbejdet med en etapeopdeling af modellerne. Endvidere har
forvaltningen arbejdet med alternative forslag omkring placering af enkelte
faciliteter i de tre modeller. Forslagene fremgår af særskilt bilag.
Opmærksomhedspunkter
Antallet af træningsbaner
I model A nedlægges 3 træningsbaner for at gøre plads til opvisningsstadion.
Lyngby Boldklub (amatørafdelingen) har i brugerinddragelsesprocessen afleveret et
forslag til en ny baneplan, der blandt andet indeholder etablering af tre nye
kunstgræsbaner, den ene som erstatning for den grusbane, der ikke benyttes i dag. I
den økonomiske oversigt er udgiften til anlæg af tre nye kunstgræsbaner derfor
medtaget.
Forholdene for atletikken
I model B fjernes løbebanen omkring opvisningsbanen for at gøre plads til nye
tribuner og gøre stadion mere intimt for at få en bedre tilskueroplevelse. I skitserne
af model B er der indtegnet, på hvilke vilkår, løbebanen kan placeres i Badeparken.
I den økonomiske oversigt er udgiften til etablering af løbebaner til atletikken
derfor medtaget. En alternativ mulighed vil være at bevare atletikken på stadion i
model B.
DBU´s krav til et superligastadion
Efter sagens færdiggørelse har DBU meldt ud, at Lyngby Boldklub fratages sin
superligalicens fra næste sæson. DBU´s begrundelse er, at der ikke foreligger
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forpligende beslutninger omkring opgradering af Lyngby Stadion til DBU´s krav.
Forvaltningen foreslår, at en håndtering af DBU´s krav indgår i udvalgets drøftelse.
Overordnede økonomiske forudsætninger
På det kommunale budget er der afsat penge til breddeidrætsfaciliteter:
o
o
o
o

47 mio. kr. til etablering af nye faciliteter til breddeidrætten som erstatning for
skimmelsvampramte lokaler
9,4 mio. kr. til opgradering og modernisering af Lyngby Svømmehal
4,6 mio. kr. til modernisering af Lyngbyhallens indvendige faciliteter (Det
bemærkes, at igangværende renovering af hallens tag finansieres særskilt.)
0,3 mio. kr. til etablering af skaterbane.

Herudover er der afsat 22 millioner til at opføre en ny daginstitution.
Der er ikke sat penge af på det kommunale budget til finansiering af selve
opvisningsstadions-faciliteterne, men der er peget på følgende muligheder for at
tilvejebringe finansiering:
o
o
o
o
o
o
o

Salg af arealer til erhverv og bolig på og udenfor stadion
Salg af ejendomme/ jord i kommunen
(Dele af) de kommunale faciliteter, som etableres som erstatning for de
skimmelsvampramte lokaler tænkes ind i projektet - med henblik på at udnytte
synergieffekter - som bidrag til finansieringen
LTU tænkes ind i projektet, og et provenu ved salg af de nuværende LTU
lokaler indgår i projektet
Bygningen af en idrætsdaginstitution indtænkes i projektet med henblik på
udnytte synergieffekter.
En professionel fodboldklub finansierer en del via forudbetalt leje.
Der afsøges muligheder for medfinansiering fra private og fonde i takt med
mulighederne.

Et fuldt udbygget superligastadion med alle fire tribuner anslås at koste omkring
100 millioner kroner inklusive bane og stadionfaciliteter (omklædning, presserum,
lægerum, møderum med videre). Med udgangspunkt i at fastholde et kommunalt
ejet stadion kunne en finansieringsmodel skrues sammen af delvis kommunal
finansiering og delvis privat finansiering fra bl.a. en professionel boldklub. Da det
ikke vurderes som realistisk at bygge et færdigt stadion i én omgang, foreslås det, at
der uanset valg af model arbejdes med en etapeopdelt model.
Efter branden på LTU er der en igangværende forsikringssag omkring erstatningen.
For at undgå uoverensstemmelse med Gjensidige Forsikring omkring vilkårene for
udbetaling af erstatning, indhentes en principgodkendelse omkring udbetalingen af
forsikringssummen, herunder en præcisering af, hvad en "tilsvarende bygning"
konkret betyder samt en præcisering af, hvad "genopførelse" konkret betyder.
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De økonomiske overslag på anlæg og drift af de tre modeller samt bud på en
etapeopdeling af modellerne og de deraf afledte planmæssige forhold behandles i
særskilt bilag, der eftersendes til udvalget.
Tids- og beslutningsplan januar – juni 2012
Brugerinddragelsesproces
Januar - februar
2012
Skitser til helhedsplan udarbejdes
Marts 2012
Præsentation af skitser for interessenter
11. april 2012
Præsentation af skitser for Kommunalbestyrelsen ved temamøde.
17. april 2012
Herefter Økonomiudvalgets drøftelse af sagen.
Behandling i Kultur- og Fritidsudvalget
10. maj 2012
Behandling i Økonomiudvalget
15. maj 2012
Behandling i Kultur- og Fritidsudvalget
14. juni 2012
Behandling i Økonomiudvalget
19. juni 2012
Behandling i Kommunalbestyrelsen
25. juni 2012
Den efterfølgende proces afhænger af, hvilken model, der vælges og den deraf afledte
planproces.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget
1. drøfter de tre modeller - herunder hvordan DBU´s krav til superligastadion kan
håndteres - og kommer med en principiel tilkendegivelse overfor
Økonomiudvalget omkring, hvilken model, der foretrækkes.
2. drøfter, om Byplanudvalget og Økonomiudvalget skal anbefales at igangsætte
processen med at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag.
3. bevilger 500.000 til konsulentinddragelse til det videre arbejde
Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. maj 2012:
Udvalget indstiller at kommunen bygger et stadion efter model A samt gennemfører
den foreslåede renovering af breddeidrætsanlæggene. I projektet foreslås LTU og en
idrætsbørnehave integreret. Dette behandles af Børne- og Ungdomsudvalget.
Desuden foreslås der indtænkt et plejecenter i Idrætsbyen i stedet for det planlagte
plejecenter ved Trongårdsskolen. Dette skal behandles i Social- og
Sundhedsudvalget.
Udvalget ser betydelige sociale fordele ved at anbringe et plejecenter i idrætsbyen
samt økonomiske synergieffekter (cafe, varmtvandsbassin, indgangsarealer) som
kan reducere udgifterne og medvirke til at forbedre den samlede økonomi i
idrætsbyprojektet. Disse muligheder undersøges nærmere hurtigst muligt. Den
resterende finansiering findes gennem salg af byggeretter/ejendomme, jfr.
økonomibilaget på sagen.
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Stadionbyggeriet etapeopdeles. I første omgang opføres de to langsider og
græsbeklædte endetribuner. Byggeriet skal overholde alle Superligakrav fra DBU.
Der etableres 1 eller 2 kunstgræsbaner for at opfylde det banebehov der iflg.
Lyngby Boldklub vil komme med en model A. Kunstgræsbanerne søges etableret
og finansieret sammen med DBU eller andre interessenter.
De nødvendige planprocesser igangsættes som beskrevet i tidsplanen for etablering
af Lyngby Idrætsby.
For stemte RV og V (4)
A stemte imod og foreslår en kombination af model B og C
De konservative og SF tog forbehold med henvisning til at man ikke har haft
mulighed for at drøfte spørgsmålet om plejehjemmets indtænkning i partigrupperne.
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3
1. anslået regnskab 2012 - Kultur- og Fritidsudvalget
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede en samlet oversigt vedr. 1. anslået regnskab 2012 den
17. april 2012 og besluttede at tage redegørelsen til efterretning og oversende
redegørelsen til de enkelte fagudvalg til videre behandling.
Resultatet af fagudvalgenes behandling oversendes til Økonomiudvalgets møde den
15. maj 2012 for at bringe bevillingerne på plads på Kommunalbestyrelsens møde
den 21. maj 2012.
Der er i 1. anslået Regnskab 2012 nærmere redegjort for de enkelte afvigelser i
forhold til korrigeret Budget 2012, jf. det sagen vedlagte og tidligere udsendte
materiale.
I. Driftsvirksomheden – Kultur- og Fritidsudvalgets område:
Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt:
1.000 kr. netto

Budget
2012

Korrigeret
budget *

Anslået
regnskab

Afvigelse i
Afvigelse i
forhold til
forhold til
korr. budget opr. budget
0
867
0
-1.306
0
555
0
936
180
-221
180
651

Fritid
29.832
30.699
30.699
Idræt
36.743
35.437
35.437
Folkeoplysning
13.647
14.202
14.202
Bibliotek
33.763
34.699
34.699
Kultur
5.852
5.451
5.631
Kultur- og Fritidsudvalget i alt
119.837
120.488
120.488
- = mindreudgift/merindtægt
+ = merudgift/mindreindtægt
* Budget 2012 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 til og med marts 2012.

Der skønnes et samlet merforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets aktivitetsområder
på 0,2 mio. kr.
Der gøres opmærksom på, at ovenstående oversigt afviger fra oversigten og
bemærkningerne i bilagsmaterialet. Dette skyldes, at forvaltningen er blevet bevidst
om en budgetfejl på aktivitetsområde Kultur. Fejlen består i, at budgettet til tilskud
til Lyt Nu festivalen fejlagtigt blev fjernet i forbindelse med bortfaldet af
nettodriftsudgifterne for Kulturhuset ved budgetaftale 2011-14. Kommunen er
kontraktmæssigt forpligtet til at yde et årligt tilskud til festivalen på 180.000 kr.
frem til og med 2013.
II. Anlægsvirksomheden
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Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt:
1.000 kr. netto

Budget
2011

Korrigeret
budget *

Anslået
regnskab

Afvigelse i
Afvigelse i
forhold til
forhold til
korr. budget opr. budget
20.928
-16
11.172
2.425
0
-75
23.353
-16
11.097

Idræt
9.756
20.944
Kultur
2.500
2.425
Kultur- og Fritidsudvalget i alt
12.256
23.369
- = mindreudgift/merindtægt
+ = merudgift/mindreindtægt
* Budget 2012 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 til og med marts 2012.

Der skønnes et samlet mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets
aktivitetsområder på -16.000 kr., som vedrører et overskydende rådighedsbeløb for
forundersøgelsen vedrørende opgradering af Bagsværd Rostadion.
Økonomiske konsekvenser
Fremgår af sagen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår,
1. at udvalget tager redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2012 til efterretning og
anbefaler de bevillingsmæssige konsekvenser overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen
2. at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at
driftsoversigten og driftsbemærkningerne vedrørende aktivitetsområde Kultur
tilrettes, således at budgetfejlen vedrørende tilskuddet til Lyt Nu festivalen
korrigeres, og området tilføres et budget på 180.000 kr. til festivalen.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. maj 2012:
Udvalget besluttede at anmode forvaltningen om at fremlægge forslag til
finansiering af merudgifter på 180.000 kr til Lyt Nu festivalen på junimødet.
Med denne bemærkning tager udvalget den øvrige redegørelse vedr. 1. anslået
regnskab 2012 til efterretning.
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4
Busfunktioner på biblioteks- og sundhedsområdet samles i én bus
.

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på
udvalgsmøderne 7. og 8. december 2011, at forvaltningen bemyndiges til at arbejde
videre med at udvikle og indkøbe en ny kombineret sundheds-/biblioteksbus, og at
der fremlægges et mere konkret forslag til en fælles løsning i begyndelsen af 2012.
En sammenlægning af de to busfunktioner skal både tilgodese en driftsbesparelse
og yde en god service, hvor biblioteks- og sundhedsservice tilbydes i fællesskab til
borgerne. Derfor anbefales det at koncentrere indsatsen til færre holdepladser, hvor
bussen er tilgængelig for borgerne i længere tid.
En arbejdsgruppe fra biblioteket, sundhedsområdet og Intern Service peger på en
løsning med 3 + 3 holdepladser, fordelt på to hele dage om ugen.
Det foreslås at holdepladserne placeres ud fra erfaringerne med de nuværende to
busser, henholdsvis biblioteks- og sundhedsbus, og med hensyntagen til
kommunens bydele.
Den fælles bus foreslås at holde en gang om ugen på følgende steder:
• Lundtofte Torv
• Mølleåparken/Brede
• Virum Station
• Sorgenfri Torv
• Lyngbygårdsvej/Fortunbyen
• Tidligere Lyngby Statsskole, i gården/Lyngby Vest
Derudover vil bussen kunne indgå i kampagner, events og andre særlige
begivenheder på andre ugedage i løbet af året.
Arbejdsgruppen har indhentet oplysninger fra en erfaren og kompetent leverandør
af bogbusser mv. i Danmark, og opstiller tre scenarier i et notat, der er vedlagt
sagen som bilag:
Scenarie 1. En ny stor bus på 12 m, som kan rumme både biblioteks- og
sundhedsfunktionen
Scenarie 2: En ældre, nyindrettet stor bus på 12 m
Scenarie 3: En ny lille biblioteksbus på 7,5 m og bevare sundhedsbussen.
Af de opstillede scenarier foreslår arbejdsgruppen en stor bus på 12 m, der kan
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opfylde budgetvedtagelsen om at samle de to funktioner i én bus., og af de to
muligheder foreslås den billigste løsning Scenarie 2: En ældre bus, nyindrettet og
monteret med handicapadgang og markise.
Økonomiske konsekvenser
Etablering
Etableringsudgifterne til Scenarie 2 er på 1,5 mio. kr. og udgør en udfordring, da
budgetvedtagelsen for 2012 indeholder en driftsbevilling til en ny bus på 1 mio. kr.
Der mangler således 0,5 mio. kr., som foreslåes afholdt indenfor Social- og
Sundhedsforvaltningens og Børne- og Fritidsforvaltningens budget.
Driftsudgifter
Budgetvedtagelsen indeholder desuden en driftsbesparelse på 0,25 mio. kr. ved
sammenlægning af de to busfunktioner.
Besparelsen er udmøntet pr. 1.1.2012 og er fordelt forholdsmæssigt med 70.000 kr.
på Sundhedsbussen, 58.000 kr. på Intern Service og 127.000 kr. på
Biblioteksbussen.
Den foreslåede ordning med 6 holdepladser fordelt på to dage om ugen vil kunne
afholdes indenfor det nuværende driftsbudget.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Den nye busordning får 6 faste holdepladser, fordelt på bydelene: Lundtofte,
Brede, Virum, Sorgenfri, Fortunbyen og Lyngby Vest.
2. Der anskaffes en ældre, nyindrettet stor bus til 1,5 mio. kr.
3. Den resterende 0,5 mio. kr. til etablering afholdes inden for Social- og
Sundhedsforvaltningens og Børne- og Fritidsforvaltningens budget.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2012:
Drøftet og besluttet genoptaget på næste møde.
Mulighederne for et kommende fælles skole- og bibliotekssystem undersøges
nærmere.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
Sagen genoptages på ny, jfr. beslutning på udvalgets møde den 12. april 2012.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. maj 2012:
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at budgetaftalens forslag om en samlet
biblioteks- og sundhedsbus genovervejes, idet udvalget finder at områdets interesser
kan anvendes på bedre vis.
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5
Kulturfondens retningslinier
.

Sagsfremstilling
Der lægges med sagen op til en drøftelse og evaluering af retningslinierne for
kulturfonden. Retningslinierne vedlægges.
Det kan i den forbindelse foreslås, at man bl.a. drøfter:
1. Hvorvidt ansøgere er forpligtigede til at give en tilbagemelding efter aktiviten er
afholdt.
2. Hvorvidt kommunen skal gøre en eventuel støtte betinget af modydelser.
Økonomiske konsekvenser
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Forvaltningen indstiller til drøftelse og eventuel beslutning.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. maj 2012:
Udvalget besluttede at indarbejde forvaltningens forslag til evaluering i
Kulturfondens retningslinjer, der undergives et generelt serviceeftersyn.
Kommunen kan gøre en eventuel støtte betinget af modydelser.
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6
Kulturfond ansøgning fra Kunstforening om støtte til jubilæumsudstilling
.

Sagsfremstilling
Lyngby Kunstforening søger om støtte til 60 års jubilæumsudstilling med Professor
Erik Andreasens Samling på Sophienholm i perioden 25. august - 20. september
2012. Samlingen af moderne kunst, som er udlånt af Glyptoteket, består af omkring
140 værker opbygget omkring relativt få kunstnere, bl.a. Richard Mortensen, Robert
Jacobsen, Poliakoff, Vasarely, Dewasne, Deyrolle, Carl Henning Pedersen og
Heerup, kunstnere der alle har opnået stor international anerkendelse.
Professor Erik Andreasen var Kunstforeningens mangeårige formand, og var
bosiddende i Sorgenfridal, hvor han også opbyggede omtalte samling, der
doneredes til Glyptoteket ved Erik Andreasens død. Til udstillingen ønsker
kunstforeningen at fremstille et katalog med angivelse af samlingens værker, Erik
Andreasens personlige og levende fortælling om perioden, om hans venskab med
“værkerne” og kunstnerne. Desuden ønsker kunstforeningen, med kunsthistoriker
Lisbeths Bondes hjælp, at beskrive samlingens betydning, og hvordan den har
trukket spor frem til samtidskunsten i dag.
Glyptoteket skønner samlingens værdi til 45-50 mill. kroner.
Kunstforeningen har fået oplyst, at forsikring samt handling, nedpakning og
transport fra Glyptoteket og tilbage vil beløbe sig til Ca. 150.000 kroner.
Udstillingens samlede budget på udgiftssiden er på ca. 221.000 kr.
Der er på nuværende tidspunkt modtaget tilsagn om 40.000 kr i støtte fra andre
fonde og lignende.
Det er en forudsætning for udstillingens gennemførelse, at kunstforeningen
modtager yderligere støtte.
Golden Days Festival, i år med udgangspunkt i 1950’erne, finder sted i september
måned. Festivalen har vist stor interesse for udstillingen, som er optaget i
programmet - dog uden økonomisk tilskud fra Golden Days festivalen.
Lyngby Kunstforening modtager via resultatkontrakt med Lyngby-Taarbæk
Kommune årligt 40.720 kr i støtte.
Økonomiske konsekvenser
Beløbet findes i kulturfonden.
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Beslutningskompetence:
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling.
Forvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes med 20.000 kr under
forudsætning for at der opnås finansiering af det resterende budget.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. maj 2012:
Ansøgningen afslås på baggrund af henvisning til usikkerhed i projektets samlede
økonomi.
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7
Kulturfonden - ansøgning om støtte til Beatles-projekt fra Elverhøjkoret
.

Sagsfremstilling
Elverhøjkorets søger om støtte til Beatles-projekt 2012.
Koret vil i samarbejde med en række professionelle kunstnere skabe et musikalsk
oplevelsesrum, som både er et tilbageblik og et skuer mod fremtiden..
Projektet består af mange dele som indstuderes, udvikles og skabes i perioden
november 2011 til november 2012. Det hele afsluttes med 4 koncerter i
Lyngby-Taarbæk Kommune. Desuden påtænkes det at dele af koncerten kan
opleves ved forskellige lejligheder fx i Lyngby Storcenter, Paradiset,
Ungdomsskolen, Sportsarrangementer etc., så projektet får en lang levetid på mange
platforme udover selve dagene med koncerter i november 2012.
De 4 koncerter afholdes i salen på Ny Lyngbygaard,
Medvirkende i projektet er Elverhøjkoret (ca. 70 sangere), Julie Smed Jensen
(kordirigent), Jakob Speake (nutidig singer/songwriter), Panda van Proosdij (danser,
sanger), Per Vium (forfatter, musiker og Beatles-specialist)
Projektets samlede budget er: 207.660
Kulturfond søges om økonomisk støtte til den del af budgettet, der vedrører
koncertafviklingen, dvs. kr. 98.500.
Elverhøjkoret søger andre sponsorer og fonde om støtte. Pt. er der opnået tilsagn om
støtte på 10.000 kr fra Jørgen og Karla Storch’s optimistfond
Elverhøjkoret modtager driftsmidler fra Musikskolen på 160.000 kr årligt til
dækning af kordirigent og akkompagnatør.
Da projektet bidrager til udviklingen af et nyt samarbejde om en kulturoplevelse i
Lyngby-Taarbæk, finder forvaltningen grundlag for at imødekomme ansøgningen
således, at Elverhøjkoret støttes med et beløb i størrelsesordenen. 10.000- 25.000
kr.
Økonomiske konsekvenser
Beløbet findes i kulturfonden.
Beslutningskompetence:
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling.
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Forvaltningen indstiller, at ansøgningen drøftes
Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. maj 2012:
Ansøgningen imødekommes med kr. 10.000.
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8
Kulturfonden ansøgning fra NETTET om støtte til Jazzkoncert
.

Sagsfremstilling:

De Selvejende institutioner DSI Nettet I og bofællesskabet Kirsten Marie ønsker i
samarbejde med Lyngby-Taarbæk Jazzklub at afholde en jazzkoncert, som afholdes
primo september 2012 om eftermiddagen i bofællesskabet Kirsten Maries have.
koncerten at markerer 10 års jubilæum for samarbejdet mellem Lyngby-Taarbæk
Jazzklub og NETTET.
Det samlede budget for arrangementet er på 19.700 kr.
Der ansøges om støtte på 4.000 kr.
Der ansøges udelukkende om produktionsstøtte. Ikke om støtte til lønudgifter.
Arrangørerne sørger endvidere for bidrag i form af fortæring og drikkevarer.
Støtten fra Kulturfonden vil blive nævnt i invitationen til arrangementet og omtalt
på selve dagen ved præsentation og velkomst ved Kirsten Marie's
bestyrelsesformand Jørgen B. Schmidt.
Kulturfonden har tidligere støttet arrangementet med beløb i størrelsesordnen 3.000
kr – 15.000 kr.
Overordnet set liggerer projektet indenfor det af KFU prioriterede område: Kunst
og kultur for og med børn og unge, idet publikum forventes at være ca. 75-100
unge og voksne ydermedere arrangerers og afvikles arrangmentet i samarbejde med
anden lokal forening.
Det anbefales at sagen drøftes, således at en samlet vurdering af alle ansøgninger i
sammenhæng med kulturfondens retningslinier samt prioritering af midlerne kan
foretages.
Økonomiske konsekvenser
Beløbet findes i kulturfonden.
Beslutningskompetence:
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling.
Forvaltningen indstiller, at ansøgningen drøftes.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. maj 2012:
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Ansøgningen imødekommes med 4.000 kr. som ansøgt.
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9
Kulturfonden ansøgning om støtte til sommerhøjskole fra MAGNETEN
.

Sagsfremstilling
Støttecentret MAGNETEN søger om støtte til en sommerhøjskole, som skal løbe af
stablen i uge 27 i 2012 under emnet ”SOCIALE NETVÆRK”.
Sommerhøjskolen vil byde på følgende aktiviteter: Drama og musik, kunst og
kultur samt sports- og friluftsaktiviteter. Aktiviteterne vil blive planlagt, så der
bliver mulighed for både at melde sig til korte og lange forløb. Sommerhøjskolen
afholdes som udgangspunkt i de bygninger, hvor støttecentret normalt holder til.
Under emnet kunst og kultur forventer Sommerhøjskolen at arbejde med områder
som:, filtning, strikning, akrylmaling på lærreder, decoupage på æsker, glasslibning,
batik farvning af egne T-shirt.
Formålet med sommerhøjskolen er at give MAGNETENS brugere en mulighed for
at afprøve sig selv og indgå i anderledes sammenhænge og åbne for nye relationer.
Den medborgergruppe, som tilbydes aktiviteter, har på grund af forskellige
handicapsfærre muligheder end andre for at deltage i de sædvanlige kultur- og
fritidstilbud. Hensigten med at tilbyde denne sårbare gruppe muligheden for at
afprøve nye veje, er at udfordre den til at opnå en større rummelighed, bla. ved at
opmuntre til at tage egne initiativer, og til at tro på egne evner.
Det samlede budget for sommerhøjskoleforløbet er 28.000 kr
Der ansøges om 5.000 kr til dækning af materialer.
Støttecentret Magneten har i år sommerhøjskolen som indsatsområde, derfor betales
udgifter til lønninger og lokaler via eget budget.
Der forventes ikke brugerbetaling, da brugere af Magneten – især de unge – vil ikke
være i stand til at bidrage til betaling for deltagelse på sommerhøjskole.
Støttecentret MAGNETEN har desuden søgt støtte hos: Nordea og Danske bank i
Lyngby, Fog Fonden, den lokale Lions og Rotery Club.
Det anbefales at sagen drøftes, således at en samlet vurdering af alle ansøgninger i
sammenhæng med kulturfondens retningslinier samt prioritering af midlerne kan
foretages.
Økonomiske konsekvenser
Beløbet findes i kulturfonden.
Beslutningskompetence:
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling.
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Forvaltningen indstiller, at ansøgningen drøftes.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. maj 2012:
Ansøgningen imødekommes med 5.000 kr. efter et konkret skøn.

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2012, s.27

10
Kulturfonden, Ansøgning om støtte til bogprojekt
.

Sagsfremstilling
Forfatter Jesper Asmussen ansøger kulturfonden om økonomisk støtte til den
kulturhistoriske bog om "Vestfronten og Nordfronten, - på strejftog i historien".
Bogen udgives på forlaget Lindhart og Ringhof.
Bogen fortæller om historien bag et af Danmarks største bygningsanlæg Vestfronten og Nordfronten. Anlægget starter med Avedøre Batteri ved Køge Bugt,
og ender med Charlottenlund fort ved Øresund. Den historiske rute bevæger sig
gennem ni kommuner: Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Brøndby, Rødovre, København,
Hvidovre, Gladsaxe, Glostrup og Herlev. Der vil være tale om en danmarkshistorisk
og kulturhistorisk fremstilling, som også inddrager dyre- og planteliv. Bogen skal
illustreres i akvarel, med gamle og nye fotografier samt tegninger af arter som er
kendetegnende for området
Forfatteren har tidligere udgivet bog om Mølleåen: "Mølleåen, fra Bastrup sø til
Øresund" på samme forlag.
Bogens samlede budget er 347.640 kr,
hvoraf
Forlag betaler
151.875 kr
Forfatteren betaler:
144.390 kr
Samlet behov for støtte: 51.375 kr
Støtten skal bruges til indkøb af billeder og landkort fra museer med mere, samt
billedbehandling, nye fotooptagelser samt fugle og plantetegninger.
Der ansøges i samtlige ni kommuner om en lige andel af støttebehovet (51.375:9) .
Derfor ansøges kulturfonden om støtte på 5.708,50 kr.
Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfonds formål er at fremme kunst og kultur i
kommunen ved at støtte afholdelse af kulturelle aktiviteter, indkøb af kunst samt
vedligeholdelse af kommunens samling. Idet støtte til bogudgivelse ikke
umiddelbart er en del af kulturfondens formål anbefaler forvaltningen ansøgningen
ikke at imødekommes.
Økonomiske konsekvenser
Beløbet tages fra Kulturfonden.
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Beslutningskompetence:
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og fritidsforvaltningen foreslår, at Kultur- og fritidsudvalget drøfter
ansøgningen.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. maj 2012:
Ansøgningen afslås som indstillet af forvaltningen.
RV stemte imod på baggrund af den store interesse for Københavns befæstning.
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11
Kulturfond ansøgning om støtte - Taarbæk Menighedsråd
.

Sagsfremstilling
Taarbæk Menighedsråd, i samarbejde med organist Carl Ulrik Munk-Andersen,
ansøger om økonomisk støtte til afholdelse af en kirkekoncert med pianisten
Carsten Dahl og saxofonisten Morten Carlsen. Det forventes, at musikernes honorar
sammenlagt vil være omkring 12.000 kr, hvilket vil være de samlede udgifter for
arrangementet, da resten af arrangements planlægning og afvikling foretages af
frivillig ulønnet arbejdskraft.
Der ansøges om hel eller delvis dækning af honorarudgiften på 12.000 kr.
Koncerten forventes afholdt i efteråret 2012 eller foråret 2013, man arbejder med
forskellige datoer, afhængig hvornår finansiering af projektet er på plads
Overordnet set liggerer projektet indenfor kulturfondens område, hvorfor det
anbefales at støtte en delvis dækning af honorarudgiften.
Det anbefales at sagen drøftes, således at en samlet vurdering af alle ansøgninger i
sammenhæng med kulturfondens retningslinier samt prioritering af midlerne kan
foretages.
Økonomiske konsekvenser
Beløbet findes i kulturfonden.
Beslutningskompetence:
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling.
Forvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes drøftes
Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. maj 2012:
Ansøgningen afslås med henvisning til at der er mulighed for anden finansiering.
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Anmodning fra SF om optagelse af punkt på Kultur- og Fritidsudvalgets
dagsorden 10. maj 2012 - Forslag til en styrket formidling af kultur- og
fritidsakvititeter i Lyngby-Taarbæk Kommune
.

Sagsfremstilling
Dorete Dandanell (F) foreslår i en mail af 25. april 2012, at følgende sag tages på
dagsordenen ”Forslag til en styrket formidling af kultur- og fritidsaktiviteter i
Lyngby-Taarbæk Kommune.”
Der henvises til medfølgende bilag i sagen.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. maj 2012:
Besluttet at økonomien undersøges nærmere.
Udvalget ønsker en sag på junimødet.
Udvalget ønsker initiativet ”Månedens kunstværk” iværksat snarest.
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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.
Sagen genoptages på ny, jfr. beslutning på udvalgets møde den 9. marts 2012.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. maj 2012:
Sagen genoptages på junimødet
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Meddelelser maj 2012 - Kultur- og Fritidsudvalget
.

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden og forvaltningen
1.

Kulturudviklingsstrategi
Orientering om status på kulturudviklingsstrategi.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. maj 2012:
Taget til efterretning.

