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1
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 junimøde
Sagen genoptages på ny, jfr. beslutning på udvalgets møde den 10. maj 2012.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. august 2012:
Drøftet og gennemgået.
Redigeres og fremlægges på næste møde til planlægning af det kommende års
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arbejde.
Lene Kaspersen (C) var fraværende
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2
Udløb af driftsaftaler pr. 31. december 2012 om tilskud til foreningsejede
tennishaller - Lyngby Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklub
.

Sagsfremstilling
Den 12. maj 2009 godkendte det daværende Fritidsudvalg aftaler om driftstilskud til
de to foreningsejede tennishaller, Lyngby Tennis- og Squashcenter og
Virum-Sorgenfri Tenniscenter. Aftalerne blev godkendt for en treårig periode 1.
januar 2010 - 31. december 2012.
Sagen fremlægges med henblik på drøftelse af, hvorvidt der skal indledes
forhandlinger med de to tennisklubber om indgåelse af nye/forlængelse af
eksisterende aftaler eller ej. Folkeoplysningsudvalget bør inddrages i eventuelle
drøftelser.
Historik
Da Lyngby Tennis Klub og senere Virum-Sorgenfri Tennisklub i sin tid byggede
deres haller var aftalen mellem klubberne og kommunen, at kommunen ikke ville
yde lokaletilskud til hallerne, men at man ydede et 10-årigt tilskud til drift af
hallerne. Det betyder, at tilskuddet ikke blev givet i henhold til bestemmelserne om
lokaletilskud i Folkeoplysningsloven, men er givet som et driftstilskud, som
Kommunalbestyrelsen selv kan fastsætte.
I følge Folkeoplysningsloven, dengang som nu, var det muligt for
Kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om ikke at yde lokaletilskud, da der var
tale om nye haller, som Kommunalbestyrelsen ikke tidligere havde ydet tilskud til
og at det derfor ville medfære en væsentlig merudgift på kommunens budget, hvis
man skulle binde sig til at udbetale lokaletilskud til hallerne, jf.
Folkeoplysningsloven §25 stk. 5.
Den 10-årige periode udløb for Lyngby Tennis Klubs vedkommende den
30.06.2006 og for Virum-Sorgenfri Tennisklub den 31.12.2007.
Forvaltningen valgte at behandle eventuel bevilling af et fortsat driftstilskud til
tennisklubberne under ét. Den 21.05.2007 besluttede et flertal i
Kommunalbestyrelsen at yde et driftstilskud for en to-årig periode efter udløb af det
tidligere 10-årige tilskud til begge tennisklubber.
Den tilskudsmodel, der blev vedtaget for den to-årige periode, var beregnet på
grundlag aktivitetstimetallet i hallerne i vintersæsonen (26 uger), den af KL
udmeldte timetakst for haller i henhold til Folkeoplysningsloven, og den andel af
klubbernes medlemmer, der var under 25 år. Tilskudsmodellen mindede således om
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den måde, man ville beregne lokaletilskud på, hvis det var lokaletilskud efter
folkeoplysningslovens bestemmelser, man skulle yde, men hvis lovens
bestemmelser skulle følges, ville lokaletilskuddet være væsentlig større end det i
kommunens budget afsatte beløb. Tilskuddene blev finansieret indenfor
Folkeoplysningsudvalgets samlede økonomiske ramme og aftalerne udløb 31.
december 2009.
I maj 2009 godkendte Fritidsudvalget de nuværende aftaler, der udløber den
31.december 2012. Der blev dengang opstillet tre forskellige beregningsmodeller
for tilskuddet, som var ens for begge tennisklubber, og den model, som
Fritidsudvalget godkendte bl.a. på anbefaling fra Folkeoplysningsudvalget, er en
forholdsmæssig beregning udfra den til tilskuddene afsatte budgetramme, hvor
parametre som antal af medlemmer under 25 år og antallet af tennisbaner i hallerne
indgår. Budgetrammen udgjorde på beregningstidspunktet 582.948 kr. pr. 1. januar
2010, og blev efter beregningsmodellen fordelt med 228.580 kr. til Virum-Sorgenfri
Tenniscenter og 354.368 kr. til Lyngby Tennis- og Squashcenter. Beløbene er siden
blevet prisfremskrevet. Der ydes ikke tilskud til squashbanerne i Lyngby Tennis- og
Squashcenter, da squash udelukkende fandt sted på "Pay and Play" basis, således at
spillerne ikke er medlem af en forening, men lejer baner.
Børne- og Fritidsforvaltningen godkendte i 2010 Lyngby Squashklub som forening i
henhold til bestemmelserne i folkeoplysningsloven, og gjorde i godkendelsen
opmærksom på, at kommunen ikke ejer squashbaner og således ikke kan stille dem
til rådighed. Foreningen er oprettet af nogle af de personer, der i forvejen spillede
squash i Lyngby Tennis- og Squashcenter, og foreningen benytter fortsat banerne
efter aftale med Lyngby Tennisklub. Squashklubben har ikke indberettet
medlemmer under 25 år til kommunen.
Begge tenniscentre er placeret på jord tilskøddet foreningerne af kommunen. Ved
begge centre er der også udendørs tennisbaner, der er kommunale og på kommunal
jord, og der er indgået selforvaltningsaftaler med begge foreninger om klargøring
og drift af banerne, der er finansieret af budgetområde Idræt. Disse aftaler er
uafhængige af driftsaftalerne vedr. hallerne, og er indgået på samme vilkår, som
med de øvrige tennisklubber i kommunen.
Økonomiske konsekvenser
Forbruget til driftstilskuddene er i 2012 609.535 kr. og er finansieret via
aktivitetsområde Folkeoplysning, og beløbet er også afsat i overslagsårene.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter om der
skal indledes forhandlinger med bestyrelserne i de to tennisklubber om indgåelse af
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driftsaftaler gældende fra 1. januar 2013 for en treårig periode, indenfor den afsatte
budgetramme, eller ej.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. august 2012:
Udsættes.
Lene Kaspersen (C) var fraværende
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3
Musikskolen - Overbygningsensemblernes tilknytning til musikskolen
.

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede senest Overbygningsensemblernes tilknytning
til musikskolen på udvalgsmødet den 20. januar 2011, hvor det blev besluttet at
udsætte sagen for at indlede en dialog med overbygningsensemblerne med henblik
på at udarbejde et udkast til samarbejdsaftaler.
Overbygningsensemblerne består af: Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester (dannet
1957), Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester (dannet 1968), Lyngby-Taarbæk
Brassband (etableret 1989) og Elverhøjkoret (dannet i 1996 i forbindelse med Det
Kongelige Teaters forestillinger i Ulvedalene).
På daværende tidspunkt blev det fremført af musikskolens bestyrelse, at ansvaret for
Overbygningsensemblerne ikke længere naturligt henhørte under
musikskolebestyrelsens kompetence bl.a. på baggrund i ensemblernes selvstændige
organiseringsform med egne bestyrelser samt at de i øvrigt også f.eks. afgiver
selvstændige høringssvar.
Fra den daværende musikskoleledelse var der tillige en opfattelse af, at samarbejdet
mellem Overbygningsensembler og musikskolens elever ikke havde den store
relevans, da Overbygningsensemblernes medlemmer er voksne amatører, der ikke
kunne betragtes som værende rollemodeller for unge talenter.
Økonomi og administration
Overbygningsensemblernes administration varetages af musikskolen ift.
lønudbetaling samt booking af lokaler, instrumentlån m.v. af musikskolen.
Hvert ensemble har en ugentlig prøvetid på 3 timer i 36 uger pr. år, svarende til
musikskolesæsonen. Hertil kommer 26 ekstratimer til f.eks. øveweek-ends.
Udgiften til Overbygningsensemblerne er ca. 375.000 kr. årligt beregnet på
følgende omkostninger til dirigentaflønning:
Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester
kr. 75.000.Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester
kr. 75.000.Lyngby-Taarbæk Brassband
kr. 75.000.Elverhøjkoret – dirigentløn + akkompagnetør kr. 150.000.I alt

kr. 375.000.-
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Imidlertid er der på budget 2012 kun afsat 301.300 kr., hvormed musikskolen vil få
en forøget udgift til driften af Overbygningsensemblerne. Forvaltningen foreslår, at
Overbygningsensemblernes årlige timetal fremadrettet bringes i overensstemmelse
med det afsatte beløb i musikskolens budget. Denne tilpasning bør foretages under
alle omstændigheder og har ikke afsæt i den aktuelle sag om organisatorisk
indplacering af Overbygningsensemblerne.
Fremadrettet
Siden sagens behandling har en række forhold ændret sig, hvorfor drøftelsen tages
op på ny.
Forvaltning og musikskole vil gerne styrke samarbejdet med musikalske aktører i
kommunen og finder, at der er et stort potentiale i et bredere samarbejde på tværs
mellem Overbygningsensembler, musikskole og forvaltning. Denne opfattelse er
gensidig og der er afholdt et indledende møde 27. juni 2012 mellem parterne for
bl.a. at drøfte fremtidige samarbejdsprojekter.
Det er forvaltningens og musikskolens opfattelse at der bør træffes beslutning om
Overbygningsensemblernes fremtidige organisering og indgås egentlige
samarbejdsaftaler som det f.eks. kendes fra resultatkontrakter på kulturområdet i
øvrigt. En resultatkontrakt ville kunne indgås med forvaltningen i samarbejde med
musikskolen og kunne være gældende fra 1. januar 2013 efter forudgående
drøftelser med Overbygningsensemblerne samt musikskolens bestyrelse.
Indholdet af en sådan samarbejdsaftale kunne være:
o
o
o
o
o

Formulering af vision og strategi
Afklaring af periode – der foreslås 2-årige aftaler med mulighed for forlængelse
Organisatorisk tilhørsforhold og administrative retningslinjer, herunder
økonomi, lokaleforhold og instrumentforhold, nodearkivering m.v.
Formål og aktiviteter og samarbejdsmuligheder
Forventningsafstemning mellem Overbygningsensemblerne og kommunen ift.
aktiviteter på tværs m.v.

Forpligtelsen til samarbejdsaftaler indarbejdes i musikskolens virksomhedsplan.
Økonomiske konsekvenser
I den foreslåede model vil der ikke være umiddelbare økonomiske konsekvenser af
en sådan omlægning, da pengene bliver foreslået kanaliseret direkte til
ensemblernes egne bestyrelser. Denne model svarer til det oprindelige forslag i
januar 2011. Der lægges dog op til en reduktion i tilskuddee for at bringe disse i
overensstemmelse med budgettet og for at undgå en utilsigtet overførelse af
ressourcer fra Musikskolen, som har haft en anstrengt økonomi de senere år, til
Overbygningsensemblerne.
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Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller:
1. At forvaltningen i samarbejde med Musikskolen og Overbygningsensemblerne
udarbejder samarbejdsaftaler med ovenstående indhold med virkning fra 1.
januar 2013 – 31. december 2014.
2. At tilskuddene til Overbygningsensemblerne tilpasses det aftalte budget
Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. august 2012:
Besluttet som indstillet af forvaltningen.
Lene Kaspersen (C) var fraværende

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 23-08-2012, s.11

4
Folkeoplysningspolitik
.

Sagsfremstilling
Den 14. juni 2012 fik Kultur- og Fritidsudvalget forelagt et forslag til
folkeoplysningspolitik, der den 18. juni 2012 blev forelagt for
Folkeoplysningsudvalget.
Samtidig godkendte Kultur- og Fritidsudvalget en revideret tidsplan for det videre
forløb, der ser således ud:
23. august 2012
høringsforslag
27. august – 18. september 2012
høringsparter
Oktober 2012

Kultur- og Fritidsudvalget godkender
Høringsperiode i foreninger og andre
Politisk vedtagelse af politikken

Børne- og Fritidsforvaltningen har indarbejdet de to udvalgs kommentarer i 2.
udkast til folkeoplysningspolitikken, der vedlægges som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 50.000 kr. til processen indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets
økonomiske ramme. Heraf bevilgede Folkeoplysningsudvalget 25.000 kr. fra Startog udviklingspuljen i 2011.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller høringsforslag til folkeoplysningspolitik til
godkendelse.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. august 2012:
Godkendt som høringsgrundlag som indstillet af forvaltningen med en mindre
redaktionel ændring.
Forelægges for Folkeoplysningsudvalget inden udsendelse til høring.
Lene Kaspersen (C) var fraværende
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5
Udvidelse af FDC+ Streetfodboldprojekt
.

Sagsfremstilling
I budgettet for 2011-14 er der årligt afsat 300.000 kr. til boligsociale aktiviteter. I
november 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen boligsociale handleplaner for
Sorgenfrivang II og for Lundtofteparken, Højhuset og Fortunen Øst. I forbindelse
med implementering af handleplanerne igangsættes forskellige boligsociale
initiativer i og på tværs af de enkelte boligafdelinger.
På Kultur- og fritidsudvalgsmødet 9. februar 2012 godkendte Kultur- og
fritidsudvalget retningslinjer for anvendelse af de boligsociale midler, hvorefter
større projekter, der udløser støtte over 10.000 kr., skal godkendes af Kultur og
fritidsudvalget. Projekterne vil typisk være projekter, der inddrager flere
boligområder og løber over længere tid, og som inddrager forvaltningen i
planlægning og opfølgning. Sådanne projekter drøftes i arbejdsgrupperne og med
styregruppen og forelægges derefter Kultur- og fritidsudvalget til godkendelse,
inden projektet sættes i gang.
I foråret 2012 blev der med støtte fra de boligsociale midler igangsat et streetprojekt
i samarbejde med firmaet FDC under overskriften "Brug bolden forebyggende".
Målgruppen for aktiviteterne er børn og unge mellem 12 og 18 og målgruppen for
netværksarbejdet er netværksgrupperne omkring det boligsociale arbejde, incl. Klub
Lyngbys medarbejdere, frivillige, lokale fodboldklubber, skoler med flere. Projektet
indeholder to sideløbende spor: Et læringsmodul for de involverede aktører og et
fodboldforløb, hvor der afvikles 7 stævner. Forløbet udmunder i, at netværket bliver
selvkørende og fremover kan afvikle aktiviteterne selv.
Projektet har kørt som pilotprojekt i Lundtofteparken i foråret 2012, hvor der er
blevet gjort erfaringer med at afholde streetfodboldturneringer og rekruttere unge til
uddannelsen som "streetmaster" (hvor de unge uddannes til at kunne køre
streetfodboldturneringer). Erfaringerne har vist, at Klub Lyngby har en meget vigtig
rolle som spilfordeler i projekter som dette, og foråret er blevet brugt til at afklare,
hvordan denne rolle kan udvikles.
I næste fase, som ønskes gennemført i efteråret 2012 uddannes 6-8 medarbejdere fra
Klub Lyngby, som skal fungere som ressourcegruppe og spilfordeler og 6-8
"streetmastere", som skal drive fodbolddelen og afholde streetstævner i de tre
boligområder, der er omfattet af de boligsociale handleplaner. Planen for det
kommende år er:
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Efterår 2012:
Uddannelse af unge streetmastere samt medarbejdere fra Klub Lyngby. Afholdelse
af 6 streetfodboldstævner i Lundtofte. FDC står for uddannelse og afvikling
stævnerne og ressourcegruppe (fra Klub Lyngby) samt streetmastere får erfaringer
med at koordinere og afvikle stævner.
Vinter 2012/13:
6 streetfodboldstævner i Sorgenfri-området, som varetages af ressourcegruppe fra
Klub Lyngby samt unge streetmastere. Klub Lyngby sørger for samarbejde med og
inddragelse af de unge fra klubben i Sorgenfrivang II samt boligafdelingen.
Forår 2013:
6 streetfodboldstævner i hallerne i Fortunen Øst, varetages af ressourcegruppe fra
Klub Lyngby samt unge streetmastere. Klub Lyngby sørger for samarbejde med og
inddragelse af de unge fra den (nystartede) klub i Fortunen Øst, som køres af
Lyngbyguiderne samt boligafdelingen.
Herefter er konceptet afprøvet i alle tre boligområder.
Der ansøges om at anvende 48.000 kr. af de boligsociale midler i 2012 til projektet,
til projektledelse og afvikling af stævnerne i efteråret 2012, da dette vil give det
bedste fundament for, at Klub Lyngby i samarbejde med boligafdelingerne i
Sorgenfrivang II, Fortunen Øst/Højhuset og Lundtofteparken bliver "selvkørende" i
forhold til at kunne køre streetfodboldturneringer som et fast indslag hvert år.
Styregrupperne for de boligsociale handleplaner bakker op om ansøgningen.
Økonomiske konsekvenser
Økonomisk oversigt vedrørende boligsociale midler pr. 30. juni 2012
Budget 2012
Disponeret pr. 30. juni 2012
Restbudget pr. 30. juni 2012

575.435 kr.
361.468 kr.
208.967 kr.

Såfremt der afsættes 48.000 kr. til formålet i 2012, resterer der herefter 160.967 kr.
til boligsociale aktiviteter i 2012.
Beslutningskompentece
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget godkender
ansøgningen med 48.000 kr. i 2012.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. august 2012:
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Godkendt som indstillet af forvaltningen.
Lene Kaspersen (C) var fraværende
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6
Ansøgning til Kierkegaardforestilling på Mølleåen
.

Sagsfremstilling
Scenograf Veronica Hodges søger om produktionsstøtte til teaterforestillingen
"Vigilius Haufniensis rejse".
Projektet, en musikdramatisk teaterforestilling for voksne, som iscenesættes af
Veronica Hodges, handler om Kierkegaards begreber om angst, og opføres i
anledning af Kierkegaards Festival år 2013. Projektet er forhåndsgodkendt af de
programansvarlige i Golden Days Festivalen.
Forestillingerne vil finde sted på Mølleåen i Lyngby - Tårbæk Kommune i
august/september 2013. Alle scener vil foregå ude i naturen under åben himmel og
Veronica Hodget vil indgå samarbejde med Baadfarten omkring spillested for
forestillingen samt transport fra Lyngby til Sophienholm og tilbage igen. Desuden
er iscenesætteren i dialog med Det Flydende Teater vedr. produktionssamarbejde.
Det forventede antal publikum pr forestilling er 85 til 160 og spilleperioden vil være
5-10 dage. Forestillingerne har en varighed på ca. 1,5 time og antallet af
medvirkende er 8-16 performere samt ca. 20 frivillige.
Forestillingen bygger på syv scener, der udspiller sig på rejsen mellem Lyngby og
Sophienholm/ Frederiksdal, hvor publikum sidder i en båd. Deres rejseguide hedder
Vigilius Haufniensis og fører publikum gennem deres tur. Oppe på land ved
bredden vil syv scener udspille sig på ruten. Der lægges vægt på, at
helhedsindtrykket er en visuel musikalsk teateroplevelse: Der vil både indgå musik,
vokalsang, dans, performance og skuespil.
Der søges om projektstøtte og støtte til at realisere denne iscenesættelse på
40.000-80.000 kr. Det samlede budget for forestillinger er 540.000 kr. Ydermere
ønskes et samarbejde med Kulturafdelingen i Lyngby-Taarbæk kommune med
henblik på udvidelse af sponsorkredsen. Det forsøges ydermere at få projektet
støttet via midler fra statens kunstfond / musikdramatisk pulje samt private
investorer.
Projektets drejebog bliver til i et bredt samarbejde mellem komponist,
manuskriptforfatter og iscenesætterne, som også varetager scenografi og kostumer.
Økonomiske konsekvenser
Beløbet findes delvist i kulturfonden.
Beslutningskompetence:
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Kultur- og Fritidsudvalget. vedr. økonomisk støtte til projektet.
Teknisk Forvaltning vedr. tilladelse til at opføre forestilling på Mølleåens bredder.
Indstilling.
Forvaltningen indstiller, at ansøgningen drøftes med henblik på økonomisk støtte
samt at sagen videresendes til Teknisk Forvaltning med henblik på tilladelse til at
opføre forestilling på Mølleåens bredder.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. august 2012:
Ansøgningen imødekommes med 10.000 kr.
Lene Kaspersen (C) var fraværende
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7
Kulturfonden, ansøgning om støtte til jazzkoncerter på vandet
.

Sagsfremstilling:
Baadfarten ansøger om støtte til afholdelse af to mindre sensommer Jazzkoncerter
ombord på Baadfartens både lørdag den 8.september 2012 og den 15.september
2012 begge dage kl. 15.00 til ca. 17.30.
Der ansøges om støtte på 15.000 kr. til dækning af udgifter vedr. koncerterne, der
tænkes gennemført i samarbejde med Jazzklubben i Lyngby-Taarbæk mht. til
repertoire og indgåelse af aftaler med musikerne.
Baadfarten ønsker med de to minikoncerter at undersøge muligheden for at udvikle
Baadfartens potentiale med hensyn til også at tilbyde yderliger kulturoplevelse i
tillæg til selve sejladsen. Baadfarten ønsker således i 2012 at gøre erfaringer samt
videreudvikle et oplevelseskoncept for Baadfarten til sommeren 2013.
Oplevelseskonceptet kunne bygge på koncerter indenfor alle genrer, stand up,
guidede ture, mm. alt efter erfaringer gjort denne sensommer.
Pr-mæssigt vil der ske omtale af arrangementet i form af udarbejdelse af flyer, og
presseomtale med videre i samarbejde med DGO. Baadfarten samarbejder på
samme måde med Sophienholm, Jazzklubben, Stadsbiblioteket i Lyngby og Det
Flydende Teater.
For at kunne holde en billetpris på 100 kr, hvilket prismæssigt liggerpå niveau
Jazzklubbens koncerter i Templet, og svarer til prisen på en billet med Baadfarten
Holte t/r, ansøges der derfor om støtte til betaling af honorar for musikerne, samt
udarbejdelse af særflyer:
Der ansøges om støtte på

15.000 kr.

Det samlede budget for koncerterne er

22.000 kr.

Heri indgår ikke udgifter til bådrift og sejlads. Disse dækkes af Baadfarten, samt af
billetindtægterne. Baadfarten opnår således ikke nogen særskilt indtjening, men
ønsker alene at medvirke til at forøge det kulturelle udbud i kommunen.
Der ansøges ligeledes om støtte fra Nordea fonden i Lyngby, samt Bikubens fond
Økonomiske konsekvenser
Beløbet findes i kulturfonden.
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Beslutningskompetence:
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling.
Forvaltningen indstiller, at ansøgningen drøftes.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. august 2012:
Ansøgningen imødekommes med 10.000 kr.
Udvalget opfordrer til at sætte billetprisen op til 125 kr.
Lene Kaspersen (C) var fraværende
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8
Meddelelser august 2012 - Kultur- og Fritidsudvalget
.

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden og forvaltningen
1.

Fastlæggelse af dato for orienteringsmøde om budgetforslag 2013
for interessenter
Det foreslås, at datoen bliver den 28. august 2012 kl. 18.00 på Rådhuset.

2.

Kulturfonden
Status på Kulturfonden pr. 1. august 2012.

3.

Stadionprojekt
Orientering om lokalplansforslag vedrørende staionprojektet (etape 1).

4.

Værested for unge
Forslag til dato for indvielse af Værested for unge

5.

Lyd, Lys og Vand
Orientering om Lyd, Lys og Vand - ideforslag til strategi fra Kulturnetværket

6.

Invitation til møde om kulturudviklingsstrategi den 30. august 2012

7.

Orientering om forlængelse af forpagtningsaftale - Lyngby Stadion

8.

Orientering om møde med Trongården IF den 8. august 2012

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. august 2012:
Taget til efterretning.
Forvaltningen orienterede endvidere mundtligt om svømmehalsprojektet og at
udbudsmaterialet vedr. Kulturhusudbuddet vil blive lagt på www.udbud.dk.
Endvidere blev ny Centerchef for Uddannelse og Pædagogik Erik Pedersen
præsenteret.
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Lene Kaspersen (C) var fraværende
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9
LUKKET SAG - Renoveringsopgaver i Templet, status og licitationsresultat
.

