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01
Budgetudfordring 2011 - Kultur- og fritidsdvalget
.

Indstilling
Økonomiudvalget anbefaler,
At fagudvalget behandler budgetudfordringen.
At fagudvalget godkender modgående initiativer, herunder foretager de pligtige
høringer i MED-systemet og i brugerbestyrelser samt i råd og nævn
Sagsfremstilling
På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning i møde den 22. februar 2011, sag nr.
1 om Budgetudfordring 2011, jf. sagsteksten fra Økonomiudvalgets møde nedenfor,
forelægges sagen til behandling i fagudvalgene. Fagudvalgene bedes tage stilling til
budgetudfordringen og godkende modgående initiativer.
Budgetudfordringen er opgjort til Økonomiudvalgets møde i februar 2011 og
fremgår af sagstekten nedenfor.
På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning er der to modgående initiativ (M6 og
M9) på Kultur- og Fritidsudvalgets område, som vedrører en rammebesparelse på
Folkeoplysningsudvalget (150.000 kr.) og en rammebesparelse på Kulturfornden
(150.000) . Besparelsen udgør 300.000 kr. i 2011 og budgetoverslagsårene.
Sagsfremstilling Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2011, sag nr. 1:
Indstilling
Forvaltningen foreslår
1. at redegørelsen om budgetudfordringen tages til efterretning,
2. at Økonomiudvalget drøfter den overordnede økonomiske udfordring, jf.
redegørelsen i notat af 9. februar 2011, med henblik på at fastlægge en
finansieringsplan,
3. at forslag til modgående initiativer oversendes til fagudvalgene til behandling,
herunder skal fagudvalgene foretage de pligtige høringer i MED-systemet og i
brugerbestyrelser samt råd og nævn,
4. at Økonomiudvalget - som fagudvalg - godkender modgående initiativer på i alt
32,9 mio. kr., jf. afsnit 2.
Sagsfremstilling
Den 25. januar 2011 blev Økonomiudvalget orienteret om, at forvaltningen p.t.
skønnede et forventet merforbrug på ca. 15-20 mio. kr. i 2011. Skønnet var baseret
på 3. anslået regnskab 2010, konsekvenserne af ny lovgivning på vejområdet og på
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beskæftigelsesområdet, merudgifter til vintervedligeholdelse samt merudgifter til
dagpasningsområdet som følge af flere børn.
Forvaltningen har arbejdet videre med Regnskab 2010 samt evt. følgevirkninger for
2011-14. På baggrund heraf er budgetudfordringen opgjort til:
Mio. kr.
Budgetudfordring i alt

2011
17,2

2012
15,1

2013
19,5

2014
15,2

I alt
66,9

Beløbet er specificeret i notat af 9. februar 2011.

Som det fremgår af specifikationen i notatet af 9. februar 2011 kan
budgetudfordringerne opdeles i 3 kategorier, dels udgifter der er blevet påført
kommunen s.f.a. ny lovgivning og streng vinter (2,5 mio. kr.), dels politiske sager
som demografiudvikling (9,7 mio. kr.) og endelig øvrige budgetudfordringer på 5,0
mio. kr.
Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget i indeværende møde først drøfter
løsningen af den overordnede budgetudfordring, og herefter drøfter hvordan
Økonomiudvalget - som fagudvalg - skal håndtere budgetudfordringerne på
administrations-og beskæftigelsesområdet.
1. Den overordnede budgetudfordring:
I forvaltningens forslag til finansieringsplan er der peget på, at finansieringen sker
ved brug af den reserve, der er indlagt i Budget 2011 vedr. det betingede
bloktilskud, samt ved brug af modgående initiativer.
Betinget bloktilskud:
I Budgetaftalen 2011-14 er der skabt finansiering til, at kommunen ville kunne
blive pålagt merudgifter til bl.a. straffesanktioner i forbindelse med manglende
overholdelse af servicerammen, både nationalt og lokalt. Reserven er indlagt med
20 mio. kr. i 2011.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt, at det betingede bloktilskud til
kommunerne i 2011 på 3 mia. kr. bliver frigivet og udbetalt over månederne april til
december 2011. Udbetalingen sker som følge af, at kommunernes budgetter for
2011 er i fuld overensstemmelse med den økonomiske aftale mellem KL og
regeringen.
Hvis kommunernes regnskaber for 2011, opgjort i maj 2012, derimod viser sig at
ligge over den aftalte ramme, vil det udløse en tilbagebetaling i 2012 fordelt med
60 pct. individuelt og 40 pct. kollektivt.
På den baggrund anbefaler forvaltningen, at en del af reservepuljen - nærmere
bestemt 10 mio. kr. som et engangsbeløb i 2011 anvendes til den budgetudfordring,
der er opgjort primo februar 2011. Forvaltningen anbefaler, at det resterende beløb
reserveres til eventuelle budgetfordringer, der opstår i resten af 2011.
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Modgående initiativer:
Til brug for løsningen af budgetudfordringen er der udarbejdet modgående
initiativer på:
2011
-11,4

Mio. kr.
Modgående initiativer

2012
-28,1

2013
-28,5

2014
-29,0

I alt
-97,0

Beløbet er specificeret i notat af 9. februar 2011.

Regnskab 2010:
I opgørelsen over budgetudfordringerne indgår resultaterne af Regnskab 2010 i det
omfang, det er afsluttet på de enkelte aktivitetsområder. Der vil imidlertid stadig
være resultater, der først er endelig afklaret ved den endelige årsafslutning.
Økonomiudvalget vil på mødet den 22. marts 2011 få forelagt en status over
regnskabsresultatet for 2010, herunder forslag til overførsler.
2. Budgetudfordringerne på økonomiudvalgets område:
Efter Økonomiudvalgets behandling af den overordnede plan for finansiering, vil
budgetudfordringsagen blive oversendt til fagudvalgsbehandling.
Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget allerede i indeværende møde - som
fagudvalg - behandler og godkender dels budgetudfordringerne dels forvaltningens
forslag til modgående initiativer.
Forslagene vil blive sendt i høring i MED-systemet, inden de forelægges på ny i
marts-mødet i forbindelse med Økonomiudvalgets samlede behandling af
budgetudfordringssagen og fagudvalgenes behandling af sagen.
1.000 kr.
Budgetudfordring:
Besk.omr.,
ref.omlægning
Adm,
tjenestemandspension
Puljer
I alt (forbedring)
Modgående
initiativer:
Administration
Beskæftigelse
Reduktioner, i alt

2011

2012

2013

2014

I alt

-2.900

-3.900

0

0

-6.800

2.000

3.000

3.000

3.000

11.000

2.050
1.150

-3.150
-4.050

-4.850
-1.850

-5.150
-2.150

-11.100
-6.900

-1.261
-1.000
-2.261

-7.726
-2.000
-9.726

-7.726
-2.500
-10.226

-7.726
-3.000
-10.726

-24.439
-8.500
-32.939

(- = forbedring)

Økonomiske konsekvenser
De samlede budgetudfordringsbeløb er opgjort til 66,9 mio. kr. over 4 årsperioden
2011-14, jf. oversigten ovenfor.
Forvaltningen har udarbejdet forslag til finansiering, der består dels af andel af
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reserven vedr. betinget bloktilskud, dels af modgående foranstaltninger.
Beslutningskompetence
1. Økonomiudvalget fastlægger finansieringsplan
2. Fagudvalgene behandler budgetudfordringen og godkender modgående
initiativer
3. Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes tilbagemeldinger og indstiller sagen
til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:
Ad 1
Taget til efterretning
Ad 2
Drøftet.
Borgmesterens oplæg af 22. februar 2011 til forslag til modgående initiativer
omdelt.
Ad 3
Godkendt at sende borgmesterens forslag (med undtagelse af M7 og M8) til
behandling i fagudvalgene m.v. Endvidere indgår USU budget i forslaget til
modgående initiativer.
C foreslog, at forslag om salg af Lyngby Statsskole (undtagen den del, der skal
benyttes til samlingen af Strandberg) tillige indgår i forslaget til modgående
initiativer.
For C’s forslag stemte 2 (C). Imod stemte 4. 3 (F + A) undlod at stemme.
Ad 4
Godkendt, dog således at M25 og M 27 oversendes til høring i MED.
Endvidere besluttet, at evt. resterende manglende finansiering findes i forbindelse
med behandlingen af 1. anslåede regnskab for 2011.
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. marts 2011:
Redegørelsen om budgetudfordringen tages til efterretning, dog bemærkes det, at
Økonomiudvalget har erstattet modgående initiativer M6, Folkeoplysning
rammebesparelse, og M9, Kulturfonden rammebesparelse, med forslag om at
Arrangementskontoen i Kulturhuset reduceres med 100.000 kr. i 2011-14.
Forslag til modgående initiativ vedrørende Musikskolen sendes til høring i
MED-systemet og brugerbestyrelsen.
1 medlem, Lene Kaspersen, C, tager forbehold for, at Musikskolen indgår med
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150.000 kr. som modgående initiativ.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
Forvaltningen gør efterfølgende opmærksom på, at forslaget om Musikskolen ikke
indgår i ØK´s oplæg til modgående initiativer, hvorfor forslaget ikke sendes til
høring.
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02
Virksomhedsplan 2011 - Kultur- og Fritidsudvalget
.

Indstilling:
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
Kultur- og Fritidsudvalget tager Børne- og Fritidsforvaltningens virksomhedsplan
2011 til efterretning
Sagsfremstilling:
Børne- og Fritidsforvaltningens virksomhedsplan 2011 er udformet som et tillæg til
virksomhedsplan 2010. Fremskrivningen er lavet i en standardskabelon, der
indeholder følgende:
· Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som videreføres i 2011
· Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som ikke videreføres til 2011
· Nye initiativer, blandt andet som følge af budget 2011-14 eller aktuelle
centrale/decentrale udfordringer.
Børne- og Fritidsforvaltningens virksomhedsplan 2011 blev godkendt den 22.
februar 2011 af Økonomiudvalget.
Forvaltningens virksomhedsplan 2011 fremgår i bilag 1.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen
Beslutningskompetence:
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. marts 2011:
Taget til efterretning, dog således at det synliggøres, hvilke initiativer der er en
udløber af udvalgets visionsdrøftelse.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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03
Kulturfonden - ansøgning fra Trongårdsskolen
.

Indstilling.
Forvaltningen foreslår, at det ansøgte ikke imødekommes.
Sagsfremstilling:
For at give skolens indskolingselever en anderledes musikoplevelse ansøger
Trongårdsskolens "Trivselsgruppe" om støtte til koncert i forbindelse med
Indskolingshusets fødselsdag, som fejres i slutningen af maj.
I den anledning inviteres indskolingselever fra Taarbæk Skole, som
Trongårdsskolen senere i skoleforløbet modtager elever fra.
Der ansøges om støtte til to koncerter, én for børnehave- og 1. klasserne og én for
2. – og 3. klasserne.
Koncerterne afholdes af ”Økotrio” – musik uden elektroniske tilsætningsstoffer.
Den samlede pris for hele arrangementet, dvs. de to koncerter, er 12.000 kr., hvilket
beløb der ansøges om.
Uanset at koncerterne henvender sig til børn, hvilken målgruppe er prioriteret i
relation til dette års anvendelse af midlerne i Kulturfonden, rummer ingen af de to
koncerter et nyt samarbejds- eller udviklingsaspekt, som sammenholdt med, at der
er tale om et konkret og isoleret skoleprojekt, gør, at forvaltningen ikke finder at
ansøgningen bør imødekommes.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. marts 2011:
Godkendtes ikke at imødekomme ansøgningen.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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04
Kulturfonden - ansøgning fra Torben Glarbo om støtte til filmoptagelser
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår at det ansøgte ikke imødekommes.
Sagsfremstilling:
Filminstruktør Torben Glarbo og filmproducer Ole John ansøger om støtte til
filmoptagelser af den mongolske strubesanggruppe, som gav koncert i Lyngby
Kulturhus torsdag den 3. februar.
Der ansøges om støtte 7.500 kr.
Optagelserne indgår i en længere film om strubesang, der forventes færdig i
slutningen af 2011 til fremvisning bl.a. i dansk TV.
Filmen optages i Houhot, Mongoliet. Torben Glarbo ønsker støtte til at optage
interviews og uddrag fra koncerten under sanggruppens besøg i Danmark, idet
gruppen består af medlemmer fra sangakademiet i Houhot.
Der fremstilles desuden en separat DVD på ca. 10-15 minutter med uddrag fra
koncerten samt interviews med medlemmer af gruppen til frit brug/kopiering for
Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside, skoler, biblioteker m.m.
Det samlede budget for optagelserne i Lyngby Kulturhus inkl. interview med
sangerne er på 9.800 kr.
Henset til at filmprojektet grundlæggende ikke har lokal tilknytning eller
forankring, finder forvaltningen, at ansøgningen ikke bør imødekommes.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. marts 2011:
Godkendtes at give tilskud på 7.500 kr.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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05
Kulturfonden - ansøgning om støtte til et kunst-, måltids- og danseprojekt
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at projektet støttes med 10.000 kr.
Sagsfremstilling
Der ansøges om støtte til projektet: At danse, spise, synge og male smagen af et
æble. Projektet har til formål at give børn oplevelsen af at udvikle sig selv og
opleve nye muligheder og måder at se verden på.
Projektet henvender sig til og har til formål at involvere alle 5. og 6. klasser i
Lyngby-Taarbæk. Skole-eleverne cykler til Ulvedalene. Herefter vil de lave mad,
skabe kunst, danse de mange smage ind fra omgivelserne.
En scenograf og balletdanser vil sammen med børnene skabe en ny dans, hvor de
vil transformere smagen af æbler, tomater, gulerødder. En dirigent vil sammen med
børnene skabe et børnekor.
Børnene skal derefter, med hjælp fra en kunstner, skabe et kunstværk som skal
fotograferes fra luften, det skabes af det de kan finde i skoven blandet med
farvelagte lærreder.
Det samlede budget for projektet er 150.000 kr.
Kulturfondens midler siges i 2011 prioriteret til at støtte aktiviteter for børn og
unge.
Henset til arrangementets fokus på både motion, kulturoplevelser og læring for
kommunens mellemste skoleelever, samt det tværgående samarbejdselement, finder
forvaltningen grundlag for at imødekomme ansøgningen med et beløb i
størrelsesordenen 10.000 kr. forudsat initiativtageren skaber sikkerhed for, at
restfinansiering opnås, samt at initiativtageren foretager behørig koordination med
kommunens børne- og fritidsforvaltning.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. marts 2011:
Godkendtes.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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06
Kulturfonden - ansøgning fra Elverhøjkoret
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der bevilliges 10.000 kr.
Sagsfremstilling
Der ansøges om 20.000 kr. i støtte til koncertprojekt: En dansk uropførelse i 3
danske byer af ’Stormsvalen’ af Peter Brem og Lars Åke Svensson, med urpremiere
i Lyngby Kulturhus søndag 1. maj 2011.
Den efterfølgende weekend opføres værket i Det musiske Hus i Frederikshavn og i
Huset i Aalborg.
Projektet dokumenteres på Elverhøjkorets hjemmeside via fotos og omtale og, om
muligt gennem cd.
Koncertprojektet er et samarbejde mellem amatører og professionelle musikere Elverhøjkorets 75 sangere, JazzNord Ensemble samt en strygekvartet.
Værket stilles vederlagsfrit til rådighed af Peter Brem, som varetager indstudering
af jazzensemble og strygekvartet.
For Elverhøjkoret vil det være en nyskabelse i form af at supplere korets
almindelige repertoire med et samarbejde med jazz og strygere, herunder at finde
frem til, hvordan et stort kor musikalsk indgår i et samlet lydbillede. Værket fordrer
en ikke-sædvanlig sammensætning af musikalske enheder, som ellers ikke ofte
høres sammen. Målene for Elverhøjkoret er at bringe korets store lyd ind i et nyt og
inspirerende samarbejde med jazzmusik og strygere og at bringe korets sang ud til
både Lyngby-borgere og nye områder i Danmark.
Det samlede budget for koncertprojektet er: 325.585 kr
Projektet har indtil videre modtaget støtte fra Storchs Optimistfond, Kulturelt
Samråd i Frederikshavn, Danske Bank i Lyngby og Nordeafonden.
Henset til projektets bidrag til udviklingen af et nyt samarbejde om en
kulturoplevelse, finder forvaltningen grundlag for at imødekomme ansøgningen
således, at projektet støttes gennem koret med et beløb i størrelsesordenen. 10.000
kr.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
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Kultur- og Fritidsudvalget den 17. marts 2011:
Godkendtes.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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07
Kulturfonden - ansøgning fra Det Flydende Teater om resultatkontrakt for
2011-13
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en drøftelse med teatret om den ansøgte
resultatkontrakt.
Sagsfremstilling:
Det Flydende Teater ønsker at indgå forhandlinger om en 3-årig resultatkontrakt
med Lyngby-Taarbæk Kommune gældende fra 2011. Dermed vil aftalen omfatte de
kommende 3 forestillinger på Det Flydende Teater.
På udvalgets møde d. 20. januar 2011 behandledes Det Flydende Teaters ansøgning
om støtte på 55.000 kr. i hhv. 2011 og 2012 - i alt 110.000 kr. - til forestillingen
”Drømmenes Rige” i sommeren 2011 og forestillingen ”Pagten” i 2012.
Ansøgningen blev imødekommet med 20.000 kr. for hhv. 2011 og 2012.
Imidlertid ønsker Det Flydende Teater at indgå i forhandlinger om et
længerevarende og et gensidigt mere forpligtende kommunalt samarbejde i form af
en resultatkontrakt.
Det Flydende Teater har lavet oplæg til en 3-årig resultatkontrakt, hvor det for
55.000 kr. årligt tilbyder Lyngby-Taarbæk Kommune et "kulturelt fyrtårn" i form af
et lokalt forankret teater. Som det eneste professionelle teater i kommunen vil
teatret være med til at skabe sammenhængskraft og bevidsthed om den fælles
kulturarv, præsenteret på en ny og involverende måde. Teatret engagerer unge,
såvel som ældre, skaber positiv omtale af kommunen i lokale såvel som nationale
medier og tiltrækker dermed besøgende til kommunen.
Henset til de allerede eksisterende resultatkontrakter og tanker om yderligere
resultatkontrakter på musikområdet finder forvaltningen at pege på spørgsmålet om
en samlet drøftelse af emnet som led i forberedelsen af de kommende års budgetter.
Som led i en forberedelse af en sådan samlet drøftelse finder forvaltningen, at der i
første omgang bør tages en drøftelse også med Det Flydende Teater om den
nærmere baggrund for ansøgningen, uden at der derved tages stilling til teatrets
anmodning og det anførte bevillingsbeløb.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
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Kultur- og Fritidsudvalget den 17. marts 2011:
Godkendtes.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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08
Fonden Ulvedalenes Teater
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der tages kontakt til fondens bestyrelse om fondens
nedlæggelse, og at overskydende midler fra likvidationen tilføres kommunen til
brug ved kommende teaterforestilling i Ulvedalene.
Sagsfremstilling
I det sagen vedlagte notat af 10. januar 2010 med bilag fremgår nærmere om
baggrunden for fondsdannelsen for ca. ti år siden med baggrund navnlig i de
driftsøkonomiske risici, som kommunen i forbindelse med friluftsforestillingerne i
Ulvedalene i 1996, 1998 samt 2000 havde påtaget sig som følge det aftaleforhold,
der var m/ Det Kongelige Teater.
For umiddelbart at isolere sådan driftsrisiko blev fonden oprettet og videreførte den
hidtidige aftalerelation med det Kongelige Teater i forbindelse med de
efterfølgende forestillinger i 2003 og 2006.
Erfaringerne fra de nævnte forestillinger viste også, at kommunen dels bidrog med
meget store direkte økonomiske ressourcer dels bidrog med store indirekte
økonomiske ressourcer i form af personale fra den kommunale forvaltning,
herunder ikke mindst fra Teknisk Forvaltning og Økonomisk Forvaltning m.h.t.
bl.a. både materialeanskaffelse samt opstilling af scene- og tilskuerkonstruktioner.
De konstaterede risici og den regnskabsmæssige situation i forbindelse med
forestillingen i 2006 gjorde, at der måtte søges indgået aftale med Det Kongelige
Teater om at gennemføre 2010-forestillingen efter en helt anden model end hidtil.
M.h.t. forestillingen for 2010 blev derfor indgået aftale m/ Det Kongelige Teater
således, at teatret leverede scene og publikumsfaciliteter samt påtog sig risikoen for
svigtende indtægter.
Fondens rolle var herefter reduceret til samarbejdspartner i forbindelse med
relationer til statister, kor og orkester samt andre frivillige, idet der rent teknisk
gennem fonden blev stillet en del af personalet fra kommunen til rådighed til brug
ved sekretariatsopgaver, forhandling med og organisering af de ovenfor nævnte
frivillige etc. Fondens indtægter og udgifter blev som budgetteret, hvilket
resulterede i et overskud.
Der planlægges fra det Kongelige Teaters side med en ny forestilling i
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forårssæsonen 2013, i hvilken forbindelse forvaltningen som for 2010
forudsætningsvist vil lægge til grund i den juridiske aftale, at kommunen ikke
påtager sig nogen særskilt risiko ud over det, der aftales som bidrag til at
understøtte arrangementets realisering.
På det grundlag var der således allerede for 2010-forestillingens vedkommende
ikke længere behov for, at aftalen med det Kongelige Teater går via fonden.
En aftale for 2013 bør efter forvaltningens opfattelse derfor indgås direkte mellem
forvaltningen og Det Kongelige Teater for dermed at sikre bedst mulig
organisatorisk forenkling og effektiv kontraktstyring m.v.
Som det følger af sagens dokumenter, er det tidligere direkte statstilskud nu er
bortfaldet – staten har herved henvist til det almindelige bloktilskud.
Det følger af de sagen vedlagte vedtægter for fonden, at evt. formue ved fondens
opløsning anvendes bl.a. som tilskud til teatervirksomhed i kommunen.
Efter forvaltningens opfattelse bør fondens bestyrelse derfor kontaktes med henblik
på sammen med forvaltningen at søge fonden opløst og et evt. likvidationsprovenu
forhåndsreserveret til en teaterforestilling i 2013.
Økonomiske konsekvenser
Bortfaldet af det hidtidige direkte statstilskud til teatret betyder, at kommunen selv
vil skulle skaffe midlerne til understøttelse af fremtidige teaterforestillinger i
Ulvedalene. Bortfaldet af statstilskud kan kompenseres gennem et evt. provenu ved
fondens opløsning, men i øvrigt vil forvaltningen i forbindelse med oplæg til
kommende års budgetter som hidtil indarbejde forslag om, at der i afsættes midler
til forvaltningens støtte til gennemførelse af forestillinger i Ulvedalene.
Beslutningskompetence
Da etableringen af fonden blev initieret gennem det tidligere biblioteks- og
kulturudvalg, samt henset til statens bemærkning om det almindelige bloktilskud,
forelægges sagen til anbefaling af Kultur- og fritidsudvalget og Økonomiudvalget
før forelæggelse til godkendelse for kommunalbestyrelsen.
Kultur- og Fritidsudvalget den 20.01.2011:
Sagen udsattes, idet forvaltningen udarbejder notat til yderligere belysning af sagen,
herunder fordele og ulemper ved forskellige modeller.
Sagen forelægges på ny med det sagen vedlagte notat af 2. marts 2011.
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. marts 2011:
Godkendtes.
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Lone Schou-Hansen, A, tager forbehold.
Lene Kaspersen, C, stemmer imod, idet C ønsker at bevare Fonden Ulvedalenes
Teater, fordi det er den organisationsform, der bedst sikrer det lokale engagement
og medvirken samt en god og effektiv gennemførelse af forestillingerne i
Dyrehaven med mindst mulig økonomisk risiko for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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09
Kulturfonden - ansøgning fra Brede Værk, Frilandsmuseet
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der bevilliges 10.000 kr.
Sagsfremstilling
Brede Værk/ Frilandsmuseet ansøger Lyngby – Taarbæk Kommunes Kulturfond
om støtte til gennemførelse af et teaterstykke, specifikt til musik- og
instruktørhonorar.
Som kulturtilbud for Mølleåens besøgende, vil Brede Værk, Frilandsmuseet, juni
2011 opsætte et teaterstykke om cyklens industrielle udvikling. Sidste år spilledes
et lignende stykke med stor succes under navnet ”Fra Væltepeter til Røvskubber ”.
Der kom maksimum antal deltagere alle spilledage, dvs. ca. 800 gæster på 14 dage.
I år skal stykket skal spille fra d. 28. maj til d. 13. juni. På hverdage kl. 11 og i
weekenderne kl. 13. Fri entré til alle forestillinger.
Brede Værk genopsætter teaterstykket og udvider det med en kvindelig skuespiller.
”Kanonfotografen – Fra Væltepeter til Røvskubber ” hedder farcen om
sammenstødet mellem det traditionelle samfund og den moderne industrialisering.
De professionelle skuespillere, der medvirkede sidste år, har givet forhåndstilsagn
om at være med igen. Desuden medvirker pianist Nikolaj Hess, en af dansk musiks
dygtige og nyskabende yngre musikere.
Tilsvarende har Dansk Cyklist Forbund, Dansk Veterancykelklub og Teknisk
Museum ønsket at samarbejde om arrangementet og medvirke med henholdsvis
netportal, arrangerede cykelruter, veteran-cykelopvisning og udlån af historiske
cykler i den periode, hvor teatret spiller.
Som særligt tilbud for Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler, inviteres klasser i
indskoling og mellemtrin ud at se stykket, og der gives endvidere mulighed for
pladsreservation og ekstraforestillinger, når tilmeldingen er stor. Lyngby-Taarbæk
Kommunes skoler kan booke sig til forestillingerne ganske gratis.
Tanken er, at eleverne kan tage på cykel til Brede, og dermed selv få motion på
cykel, og en dagstur ved Mølleåen. Teatret giver således anledning til leg, læring og
oplevelse for kommunens skoler og lokalbefolkning i øvrigt.
Udover selve teaterstykket har Brede Værk indlejret tværgående ”events” og
aktiviteter omkring spilleperioden. Samarbejdspartnere er bla. Dansk
Cyklistforbund, Danmarks Tekniske Museum og Dansk Veterancykelklub.
Nationalmuseet, Brede Værk søger om støtte på 23.000 kr.
Kulturfondens midler søges i 2011 prioriteret til at støtte aktiviteter for børn og
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unge.
Henset til arrangementets fokus på både motion, kulturoplevelser og læring for
kommunens yngste skoleelever, samt det tværgående samarbejdselement, finder
forvaltningen grundlag for at imødekomme ansøgningen med et beløb i
størrelsesordenen 10.000 kr.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. marts 2011:
Godkendtes.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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10
Kulturfonden - ansøgning fra TEMPLET om støtte til Lyt.Nu akademi
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der bevilliges 10.000 kr Lyt.Nu-akademi.
Sagsfremstilling
Musikforeningen Rytmetemplet (Templet), Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby
Kulturhus arrangerer Lyt.NU 2011, der via Lyt.NU Akademi og Lyt.NU
Musikfestival skaber grobund for talentudvikling indenfor det rytmiske musikmiljø
i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Der ansøges om støtte på 20.000 kr til Lyt.nu Akademi.
Lyt.NU Akademi har bl.a. til formål at give unge musikere i Lyngby-Taarbæk
Kommune adgang til et netværk af både professionelle musikere og
musikbranchefolk. Konkret søges støtte til afholdelse af seminar i september med
"workshops" og oplæg om markedsføring, sceneoptræden, branchekendskab,
studieindspilning m.v.
Der er givet tilsagn om støtte fra Statens Kunstråd om støtte på 30.000 kr.
Endvidere søges andre fonde og puljer til dækning af de resterende udgifter til
Akademi samt festival. Selvom festivalen og -akademiet Lyt.Nu finansieres delvist
gennem resultatkontrakten mellem Templet og Lyngby-Taarbæk Kommune, peger
forvaltningen på yderligere at støtte i størrelsesordenen 10.000 kr., henset til at
TEMPLET ikke fuldt ud har opnået den nødvendige støtte fra anden side.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. marts 2011:
Godkendtes.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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11
Fremtidig drift af cafe og selskablokaler i Virumhallerne
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
- Forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med iværksættelse af alternative
måder at drive cafe og selskabslokaler i Virumhallerne
- Udvalget efterfølgende orienteres om resultatet heraf.
Sagsfremstilling
Inden for de sidste år har forholdene og mulighederne for forpagterne i/på
idrætshallerne/anlæg i Lyngby-Taarbæk Kommune og i resten af Danmark ændret
sig. Det har resulteret i, at det i dag er svært at ansætte forpagtere. Årsagen hertil er,
at kulturen og adfærden hos idrætsudøverne og forældrene har ændret sig markant,
idet de ikke længere spiser på anlægget før og efter træning i samme grad som
førhen. I dag sælges der primært drikkevarer og snacks samt mad, der er hurtigt og
nemt at indtage (en madbolle eller pølse). Udviklingen ses på flere af kommunens
anlæg og haller. Konsekvensen heraf er, at det økonomisk ikke er rentabelt at være
forpagter.
Et andet problem er, at forpagteren et sted som eksempelvis i Virumhallerne, skal
dække en åbningstid fra kl. 8.00-23.00, fordi kommunen i højre grad gør brug af
hallens mødefaciliteter. Her forventes det, at forpagteren servicerer disse møder i
form af kaffe og brød – hvilket der ikke er nogen avance på.
På trods af fornuftige selskabslokaler og mødelokaler i Virumhallerne, har
forpagtningsområdet være hårdt ramt i form af stor udskiftning af forpagtere, og det
har være svært at få ansat og fastholde forpagtere, der kan levere den service
kommunen ønsker, med større selskaber samt åbningstid, og samtidig skabe avance
på deres forretning. Man skal være opmærksom på, at det er meget
omkostningstungt for kommunen at holde et produktionskøkken i gang.
Virumhallerne har således haft 5 forpagtere siden 2001.
Ud fra ovenstående erfaringer, har forvaltningen i samarbejde med halinspektøren
undersøgt alternative måder at drive cafeen, mødelokalerne og selskabslokalerne
på. Denne undersøgelse har blandt andet indebåret kontakt til andre kommuner,
hvor det erfares, at man i blandt andet Vestbadet i Rødovre/Brøndby, Værløse og
Bagsværds svømmehaller, i dag alle har kommunalt drevne cafeer. Her er det
blandt andet tekniske servicemedarbejder, der som en del af ansættelsen udfører
lettere cafearbejde (salg af drikkevarer, boller og snack), samtidig med salg af
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billetter m.m.
Forvaltningen ønsker derfor at arbejde videre med opstilling af forskellige modeller
for selv at servicere cafeen og mødelokaler, automatisering af eksempelvis
kaffesalg (også til møder), samt at indgå aftale med eksterne leverandører af
frokostboller og lettere varm mad, der kan sælges i cafeen og til diverse møder.
Kommunen må i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne ikke tjene på dette salg.
Det skal udelukkende kunne dække løn og administrationsomkostninger.
I relation til selskabslokalerne ønsker forvaltningen at arbejde videre med at
undersøge og opstille forskellige modeller for, hvordan de kan drives uden en
forpagter og et produktionskøkken, hvor kommunen og/eller lejeren selv står for
opdækning, levering af mad mv.
Økonomiske konsekvenser
Der vil være mindre udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af køkkenet,
såfremt det omdannes til anretterkøkken. Indkøb af maskiner
(selvbetjeningskaffemaskine etc.)
Idet det forudsættes, at cafeen skal generere dækning af den fulde lønudgift, vil der
ikke blive behov for øgede lønudgifter til det nuværende budget.
Manglende indtægt i form af forpagtningsafgift på kr. 128.700 i 2010 finansieres
inden for rammen.
Samlet set vil denne ændring blive udgiftsneutral
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. marts 2011:
Godkendtes.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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12
MEDDELELSER marts 2011 - Kultur- og Fritidsudvalget
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden og forvaltningen:
1. Orientering om Primavera festivalen.
2. Kulturliv i Kommunen.
I det sagen vedlagte uddrag af tidsskriftet "Musikken" fra FEB 2011 er bl.a. særlig
omtalt dels Primavera festivalen, dels Templet som musik-institution. Set i forhold
til Københavns- og Nordsjællandsområdet spiller Lyngby-Taarbæk kommune
således en synlig rolle m.h.t. at understøtte et aktivt musikliv og alsidigt
musikudbud.
3. Invitation til Biblioteksklubbens medlemmer.
4. Orientering om billedskole for børn og unge i LTK.
5. Orientering om decentral biblioteksbetjening.
6. Klubanalysen behandles i april-mødet.
7. Organisationsændring, ny Kultur- og Fritidsafdeling.
8. Kulturhuset, status.
I forlængelse af tidligere orientering til udvalget har forvaltningen i det sagen
vedlagte fortrolige notat af 28. februar 2011 opregnet status i
udlejningsbestræbelserne, idet der ud over den foretagne fremleje af lokalerne på 3.
sal også forventes fremleje af stueetagen til privat operatør.
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. marts 2011:
Taget til efterretning.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. Bibliotekschef Susanne Rømeling
deltog under punkt 12.
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13
Udendørs musikarrangement på lokalitet ved Sophienholm 25. og 26. juni
2011
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at kommunens forudsætninger for arrangementets
gennemførelse drøftes med henblik på stillingtagen.
Sagsfremstilling
I forbindelse med møde den 9. februar 2011 mellem de fire
overbygnings-ensembler samt borgmesteren og udvalgsformanden om et evt. større
samvirke mellem ensemblerne som led i optakten til drøftelser om
resultatkontrakter blev også drøftet et initiativ fra Lyngby-Taarbæk Brassband
(LTBB) om i tillæg til øvrige årlige koncerter i relation til kommunen også at
gennemføre et udendørs arrangement i dagene 25. og 26. juni 2011 (samt noget
tilsvarende i 2012).
For så vidt angår et arrangement 25. og 26. juni i år gav borgmesteren og
udvalgsformanden tilsagn om emnets forelæggelse til politisk stillingtagen, og der
foreligger nu det sagen vedlagte og fra LTBB udarbejdede forslag til
arrangementets gennemførelse samme sted, som kommunen gennemførte en
udendørs operaforestilling én dag i både 1997 og i 1999.
I modsætning til operaarrangementerne drejer det sig nu om et arrangement, der
forudsætter entreindtægt som led i at finansiere selve den indholdsmæssige
gennemførelse – herunder afregning med til formålet antagne artister m.v. LTBB
forestår og hæfter for denne del af arrangementet, dog således at LTBB forudsætter
også selv at forestå salg af drikkevarer m.v. ”indenfor hegnet.
Arrangementet vil blive gennemført uafhængigt af vejrlig, idet der således ikke vil
ske tilbagebetaling af købte billetter – omvendt vil scenekapacitet m.v. skulle
indrettes således, at f.eks. regnvejr ikke forhindrer arrangementets gennemførelse
de to dage.
Som forudsætning for arrangementets afvikling vil det være kommunen, der som
vært skal forestå den mere logistiske side af arrangementet, det vil sige håndtere og
styre samt afregne kontrakter m.v. vedr. scene, indhegning, vagt, traffik m.v.
LTBB vil dog være behjælpelig med at forhandle en række af kontrakterne, som
herefter overlades til kommunen; henset til den efter forvaltningens opfattelse
meget korte planlægningshorisont har LTBB allerede etableret forhåndsaftale med
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en række leverandører af materiel m.v.
For at kunne gennemføre arrangementet skal der i kommunens regi således afsættes
tilstrækkelige personelressourcer samt en økonomisk ramme, der kan modsvare de
forventede direkte udgifter til førnævnte logistik, hvortil kommer
retableringsudgifter og udgifter til frivilligt personel.
På det foreliggende grundlag er det forvaltningens vurdering, at der skal afsættes en
økonomisk ramme til direkte udgifter på 0,3 mio. kr., ligesom det må påregnes i
marts, april, maj og juni samt evt. tillige juli at skulle anvende medarbejdere i
størrelsesordenen tre på fuld tid.
De nævnte personelressourcer afsættes i et samarbejde mellem Børne- og
Fritidsforvaltningen, Teknisk Forvaltning samt Økonomisk Forvaltning som led i
det praktiske samvirke med LTBBs ledelse om arrangementets planlægning,
afvikling og økonomisk rapportering.
Hvad angår den nødvendige økonomiske ramme på anslået 0,3 mio. kr. lægger
Økonomisk Forvaltning til grund, at midlerne må findes inden for Kultur- og
fritidsudvalgets område.
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. marts 2011:
Udvalget godkendte, at der afholdes et udendørs musikarrangement, som beskrevet
i sagen. Dog således at arrangementet først afholdes i 2012 grundet tidshorisont og
budgetudfordring. Forslaget oversendes til drøftelse i forbindelse med Budget
2012-15.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

